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�ι �δηγίες �ρήσης

� �δηγ�ς περιέει �λες τις πληρ���ρίες π�υ ρειά�εται να γνωρί�ετε

για τ� πρ�ϊ�ν της Bang & Olufsen.

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 περιλαµ0άν�νται τ�σ� στ�ν �δηγ� �σ� και στ�

CD-rom. Αυτ� ίσως σας ρειαστεί εάν µετα�έρετε τ� πρ�ϊ�ν σας ή

επεκτείνετε αργ�τερα τ� σύστηµά σας.

� �δηγ�ς και τ� CD-rom περιέ�υν ευρετήρι�, τ� �π�ί� σας 0�ηθά να

0ρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα �π�ία θέλετε να µάθετε

περισσ�τερα.

Τ� συν�δευτικ� CD-rom περιέει ένα αρεί�

σε µ�ρ�ή PDF. Για να δια0άσετε αυτ� τ�

αρεί�, πρέπει να έετε εγκαταστήσει τ�

πρ�γραµµα Acrobat Reader στ�ν υπ�λ�γιστή

σας. Εάν δεν έετε τ� πρ�γραµµα, µπ�ρείτε

να τ� εγκαταστήσετε απ� τ� CD-rom. Στη

συνέεια, επιλέγ�ντας τ� αρεί� στη γλώσσα

π�υ θέλετε, αν�ίγει τ� Βι0λί� Ανα��ράς.

Guide

BeoVision Avant

�ι πληρ���ρίες στ� CD-rom 0ρίσκ�νται

και στις ιστ�σελίδες της Bang & Olufsen

µε διεύθυνση 

www.bang-olufsen.com

ή είναι διαθέσιµες και µέσω τ�υ

καταστήµατ�ς πώλησης π�υ

συνεργά�εστε.

Επε�ήγηση των συµ"#λων π%υ
&ρησιµ%π%ι%ύνται στ%υς �δηγ%ύς

Πλήκτρα στ�

τηλεειριστήρι� Beo4

ΈνδειHη στ�

τηλεειριστήρι� Beo4

ΈνδειHη στην τηλε�ραση 

TV
LIST
�

�

STORE

TV  12



3Περιε�µενα

Γνωριµία µε την τηλε#ρασή σας Bang & Olufsen, 4

Μάθετε για τ�ν τρ�π� ρήσης τ�υ τηλεειριστηρί�υ Beo4 και εµ�άνισης

των µεν�ύ στην τηλε�πτική �θ�νη.

Καθηµερινή &ρήση, 7

Μάθετε �λα �σα ρειά�εστε για την καθηµερινή ρήση της τηλε�ρασής

σας, συµπεριλαµ0αν�µεν�υ τ�υ τρ�π�υ δηµι�υργίας και ρήσης �µάδων

και τ�υ τρ�π�υ ρήσης λειτ�υργιών teletext.

Πρ%ηγµένες λειτ%υργίες, 17

Lλα �σα πρέπει να γνωρί�ετε για τη ρήση της τηλε�ρασής σας εκτ�ς

της καθηµερινής ρήσης, �πως � τρ�π�ς λειτ�υργίας της αναπαραγωγής

µε ρ�ν�διακ�πτη και της αναµ�νής µε ρ�ν�διακ�πτη, τ�υ συστήµατ�ς

κωδικ�ύ PIN και εν�ς συνδεδεµέν�υ 0ίντε� BeoCord V 8000.

Συντ%νισµ#ς και πρ%σωπικές ρυθµίσεις, 27

Μάθετε για τ�ν τρ�π� συντ�νισµ�ύ των πρ�γραµµάτων. Τ� κε�άλαι�

αυτ� επίσης περιέει πληρ���ρίες για ρυθµίσεις ώρας, ηµερ�µηνίας,

θέσεων 0άσης, εικ�νας και ή�υ.

Τ%π%θέτηση, συνδέσεις και συντήρηση, 41

Μάθετε για τ�ν τρ�π� ειρισµ�ύ και τ�π�θέτησης της τηλε�ρασής σας,

σύνδεσης πρ�σθετων συσκευών εικ�νας και µάθετε για τη θέση των

υπ�δ�ών και των υπ�δ�ών της πρ�σ�ψης.

Ευρετήρι%, 48



4 Γνωριµία µε την BeoVision 3 και τ� Beo4

Τ� τηλεειριστήρι� Beo4 σας δίνει

πρ�σ0αση σε �λες τις λειτ�υργίες.

Lταν ρησιµ�π�ιείται µία λειτ�υργία,

ενηµερώνεστε µέσω των ενδείHεων

π�υ εµ�ανί��νται στ� Beo4 ή στην

�θ�νη της τηλε�ρασης.

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

Ενεργ�π�ίηση της τηλε�ρασης

Ενεργ�π�ίηση εν�ς συνδεδεµέν�υ 

set-top box

Επιλ�γή πρ�γραµµάτων ή σελίδων teletext ή

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

Εισάγετε πληρ���ρίες στα µεν�ύ της

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

αναµµένη για να επιλέHετε µία �µάδα

πρ�γραµµάτων π�υ έετε δηµι�υργήσει

Απ�δ�ή και απ�θήκευση �δηγιών ή

ρυθµίσεων

Mετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα

πρ�γράµµατα ή στις επιλ�γές τ�υ µεν�ύ

Απ�κάλυψη επιπλέ�ν λειτ�υργιών στην

�θ�νη τ�υ Beo4, �πως της λειτ�υργίας FOR-

MAT

TV

SAT

0 – 9

ssss      tttt

GO

�

�

LIST

TV

FORMAT

MENU

TEXT

∧

∨

EXIT

•

Η �θ�νη τ�υ Beo4 δείνει την πηγή π�υ

έετε επιλέHει, ή επιπλέ�ν διαθέσιµες

λειτ�υργίες �ταν πιέσετε τ� πλήκτρ� LIST

Ανάκληση τ�υ κυρίως µεν�ύ

Ενεργ�π�ίηση τ�υ teletext

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

µέσ� για τη σίγαση τ�υ ή�υ

ΈH�δ�ς απ� �λα τα µεν�ύ της �θ�νης

Βάλτε την τηλε�ραση σε αναµ�νή

Για πληρ���ρίες σετικά µε την πρ�σθήκη

πρ�σθετων λειτ�υργιών σε αυτές π�υ

εµ�ανί��νται στην �θ�νη τ�υ Beo4,

ανατρέHτε στ� κε�άλαι� 'Ε�ατ�µίκευση τ�υ

Beo4' στ� CD-rom.
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ΑναγραK#µενες πληρ%K%ρίες

και µεν%ύ

�ι πληρ%K%ρίες για την επιλεγµένη πηγή
εµKανίL%νται στην κ%ρυKή της %θ#νης. Τα
µεν%ύ της %θ#νης σας επιτρέπ%υν να κάνετε
ρυθµίσεις.

Πως να &ρησιµ%π%ιείτε τα
µεν%ύ επιλ%γών...
Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε για να ανακαλέστε τ�

µεν�ύ TV SETUP

Πιέστε για να µετακινηθείτε

µεταHύ των δια��ρετικών

επιλ�γών τ�υ µεν�ύ.

Εάν πιέσετε � ενώ είναι

�ωτισµένη η πρώτη επιλ�γή

µεν�ύ, γυρί�ετε πίσω ένα

επίπεδ� στην ιεραρία µεν�ύ 

Πιέστε για να εµ�ανίσετε

διά��ρες ρυθµίσεις

Πιέστε για να ανακαλέσετε

ένα µεν�ύ ή να

απ�θηκεύσετε µια ρύθµιση

π�υ έετε κάνει

Πιέστε για να 0γείτε απ� �λα

τα µεν�ύ

TV
PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

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

TV  TUNING

back select GO

$ν�µα µεν�ύ

Επιλ�γές µεν�ύ

Περιε/0µενα
επιλ�γών

Πεδί�
πληρ�3�ριών

TV

MENU

�

�

ssss      tttt

GO

EXIT
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Τ� κε�άλαι� αυτ� περιέει

πληρ���ρίες για τις 0ασικές

λειτ�υργίες της τηλε�ρασής

σας.

Για πληρ���ρίες σετικά µε πι�

πρ�ηγµένες λειτ�υργίες, �πως

αναπαραγωγή µε ρ�ν�διακ�πτη,

αναµ�νή µε ρ�ν�διακ�πτη και

τη ρήση τ�υ συστήµατ�ς

κωδικ�ύ PIN, ανατρέHτε στ�

κε�άλαι� 'Πρ�ηγµένες

λειτ�υργίες' στη σελίδα 17.

Παρακ%λ%ύθηση τηλε#ρασης, 8

• Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ πρ�γράµµατ�ς

• Ανάκληση µιας τηλε�πτικής λίστας

• Περιστρ��ή της τηλε�ρασης

Ρύθµιση τ%υ ή&%υ και τ%υ K%ρµά της εικ#νας, 10

• Ρύθµιση ή σίγαση τ�υ ή�υ

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

• Αλλαγή ισ�ρρ�πίας ή συνδυασµ�ύ ηείων

• Αλλαγή τ�υ ��ρµά της εικ�νας

Teletext, 12

• Βασικές λειτ�υργίες teletext

• Απ�θήκευση αγαπηµένων σελίδων teletext

• Καθηµερινή ρήση των σελίδων MEMO

�ρήση �µάδας, 14

• Επιλ�γή πρ�γραµµάτων σε µία �µάδα

• ∆ηµι�υργία �µάδων

• Μετακίνηση πρ�γραµµάτων µέσα σε µία �µάδα

Καθηµερινή ρήση
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�ι λειτ�υργίες π�υ

παρ�υσιά��νται σε αυτές τις

σελίδες ρησιµ�π�ι�ύνται

καθηµερινά.

Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ

πρ�γράµµατ�ς µε τ�ν αριθµ�

τ�υ και µετά0αση σε άλλ�

πρ�γραµµα ή πηγή. Μπ�ρείτε

επίσης να ανακαλέσετε στην

�θ�νη µια λίστα τηλε�πτικών

πρ�γραµµάτων.

Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

ε��διασµένη µε την πρ�αιρετική

µηαν�κίνητη 0άση, µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε τη θέση της

τηλε�ρασης.

Μπ�ρείτε επίσης να επιλέHετε

ένα πρ�γραµµα απ� µια �µάδα

πρ�γραµµάτων π�υ έετε

δηµι�υργήσει. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σετικά µε τις

�µάδες, ανατρέHτε στ� κε�άλαι�

'5ρήση 7µάδας' στη σελίδα 14.

Παρακ�λ�ύθηση τηλε�ρασης

Επιλ%γή εν#ς τηλε%πτικ%ύ

πρ%γράµµατ%ς

Sταν ενεργ%π%ιείτε την τηλε#ραση, στην
%θ#νη εµKανίLεται τ% πρ#γραµµα π%υ
παρακ%λ%υθ%ύσατε τελευταία K%ρά.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε έναν αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς για να

µετα0είτε απευθείας στ�

πρ�γραµµα

Πιέστε για να αλλάHετε

διαδ�ικά τα πρ�γράµµατα

Πιέστε για να θέσετε την

τηλε�ραση σε αναµ�νή

Πιέ9�ντας 0 γίνεται εναλλαγή

µετα�ύ τ�υ παρ0ντ�ς και τ�υ

πρ�ηγ�ύµεν�υ τηλε�πτικ�ύ

πρ�γράµµατ�ς.

TV
TV 2 

0 – 9

�

�

•

Ανάκληση µιας τηλε%πτικής λίστας

Sλα τα τηλε%πτικά πρ%γράµµατά σας
εµKανίL%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 πρ%γραµµάτων. Μπ%ρείτε
επίσης να ανακαλέσετε µια λίστα
πρ%γραµµάτων για �µάδες πρ%γραµµάτων.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε και κρατήστε πιεσµέν�

για να ανακαλέσετε µια λίστα

µε κανάλια στην �θ�νη

Για να επιλέHετε ένα

πρ�γραµµα εισάγετε τ�ν

αριθµ� πρ�γράµµατ�ς ή...

...πιέστε µέρι να �ωτιστεί τ�

πρ�γραµµα π�υ θέλετε

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

πρ�γράµµατ�ς π�υ

επιλέHατε, ή...

...πιέστε για να 0γείτε απ� τ�

µεν�ύ

Ανάκληση της λίστας

πρ�γραµµάτων για µία

συγκεκριµένη �µάδα...

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα

για να µετα0είτε απ� τη µία

σας �µάδα στην άλλη

Πιέστε για να ανακαλέσετε

την επιλεγµένη �µάδα

Πιέστε και κρατήστε πιεσµέν�

για να ανακαλέσετε τη λίστα

καναλιών για την �µάδα αυτή

Μπ�ρείτε να δείτε τις λίστες

πρ�γραµµάτων των άλλων

�µάδων πιέ��ντας ss ή tt

TV
BBC 

GO

0 – 9

�

�

GO

EXIT

TV
BBC 

ssss      tttt

MY GROUP 

GO

GO

ss tt
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Περιστρ%Kή της τηλε#ρασης

Εάν έ&ετε µια µη&αν%κίνητη "άση, µπ%ρείτε
να στρέψετε την τηλε#ραση µε τ%
τηλε&ειριστήρι% Beo4.

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδειHη STAND

στ� Beo4

Πιέστε ss ή tt για να

περιστρέψετε την τηλε�ραση

πρ�ς τα αριστερά ή πρ�ς τα

δεHιά ή...

...πιέστε τα αριθµητικά

πλήκτρα για να επιλέHετε µία

πρ�καθ�ρισµένη θέση. Τ� 1

αντιστ�ιεί στη θέση τέρµα

αριστερά και τ� 9 στη θέση

τέρµα δεHιά

Για περισσ0τερες

πληρ�3�ρίες σ/ετικά µε την

πρ�ρύθµιση θέσεων

τηλε�πτικής θέασης,

ανατρέ�τε στ� κε3άλαι�

'Πρ�ρύθµιση θέσεων 0π�υ

θα στρέ3εται η τηλε0ραση'

στη σελίδα 36.

LIST 
STAND

ssss      tttt

1 – 9

TV  PROGRAM  LIST

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

more select GO

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO

Η λίστα πρ�γραµµάτων για την τηλε0ραση

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

εικ0να 0λων των διαθέσιµων τηλε�πτικών

πρ�γραµµάτων.

Λίστα �µάδων... Τα τηλε�πτικά πρ�γράµµατα

π�υ επιλέ/θηκαν για µία 7µάδα

εµ3ανί9�νται επίσης στις λίστες

πρ�γράµµατ�ς 0λων των συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων.



10 Ρύθµιση τ�υ ή�υ και τ�υ ��ρµά της εικ�νας

Ρύθµιση ή σίγαση τ%υ ή&%υ

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

Η τηλε�ρασή σας διαθέτει

π�λλές δυνατ�τητες ρύθµισης

τ�υ ή�υ.

Μπ�ρείτε �π�ιαδήπ�τε στιγµή να

ρυθµίσετε την ένταση ή να

σιγήσετε τελείως τ�ν ή�.

Εάν τα πρ�γράµµατα

µεταδίδ�νται σε δια��ρετικά

είδη ή�υ ή γλώσσες, µπ�ρείτε

να επιλέHετε ανάµεσα στα είδη

ή�υ και τις γλώσσες.

Εάν έετε συνδέσει ηεία στην

τηλε�ρασή σας µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε την ισ�ρρ�πία τ�υς.

Μπ�ρείτε να αλλάHετε τ� ��ρµά

της εικ�νας ή να ακ�ύτε ή� απ�

τα ηεία της τηλε�ρασης ωρίς

να εµ�ανί�εται εικ�να στην

�θ�νη.

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 ακρ0αση σε

υψηλή ένταση µπ�ρεί να

πρ�καλέσει DλάDες στην

ακ�ή! 

∧

∨

VOL 26 

∧

∨

MUTE

∧

∨

Αλλαγή τ%υ τύπ%υ τ%υ ή&%υ

ή της γλώσσας

Τα %ν#µατα των διαK#ρων διαθέσιµων τύπων
ή&%υ δεί&ν%νται στην %θ#νη καθώς
πρ%&ωράτε.

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδειHη SOUND

στ� Beo4

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τ�ν τρέ�ντα τύπ� τ�υ ή�υ

στην �θ�νη

Πιέστε επανειληµµένα για να

επιλέHετε δια��ρετικ� τύπ�

ή�υ ή δια��ρετική γλώσσα

σε ένα π�λύγλωσσ�

πρ�γραµµα

Πιέστε για να 0γείτε απ� τη

λειτ�υργία SOUND

Για να εµ3ανιστεί η ένδει�η

SOUND στ� Beo4, πρέπει

πρώτα να την πρ�σθέσετε στη

λίστα λειτ�υργιών τ�υ Beo4.

Για περισσ0τερες

πληρ�3�ρίες, ανατρέ�τε στ�

κε3άλαι� 'Ε�ατ�µίκευση τ�υ

Beo4' στ� CD-rom.

Μπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε

τ�n αγαπηµέν� σας τύπ� ή/�υ

0ταν συντ�νί9ετε τα

τηλε�πτικά σας πρ�γράµµατα.

Για περισσ0τερες

πληρ�3�ρίες, ανατρέ�τε στ�

κε3άλαι� 'Επε�εργασία

πρ�γραµµάτων' στη σελίδα 30.

LIST 
SOUND

GO
STEREO

GO
GO

EXIT 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σετικά µε τ�ν τρ�π� σύνδεσης των

ηείων, ανατρέHτε στ� κε�άλαι�

'Υπ�δ�/ές' στη σελίδα 44. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σετικά µε τ�ν ή� surround,

ανατρέHτε στ� κε�άλαι� '∆ιάτα�η η/είων 

– ή/�ς surround' στ� CD-rom.



Αλλαγή ισ%ρρ%πίας ή συνδυασµ%ύ

η&είων

Εάν συνδέσετε η&εία στην τηλε#ρασή σας,
µπ%ρείτε να ρυθµίσετε την ισ%ρρ%πία των
η&είων και να αλλά�ετε τ% συνδυασµ#
η&είων %π%ιαδήπ%τε στιγµή.

Αλλαγή τ%υ K%ρµά της εικ#νας

Η τηλε#ραση διασKαλίLει πάντ%τε την
καλύτερη δυνατή εικ#να. Αυτ#µατα
πρ%σαρµ#Lει 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%ρKή π%υ πρ%τιµάτε.

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδειHη SPEAK-

ER στ� Beo4

Πιέστε για να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία ανάµεσα στ�

αριστερ� και τ� δεHί ηεί�

Πιέστε για να επιλέHετε ένα

συνδυασµ� ηείων

Πιέστε για να α�αιρέσετε την

ένδειHη 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 ηεία της τηλε�ρασης.

SPEAKER 2

Στερε��ωνικ�ς ή�ς στα δύ� εHωτερικά

εµπρ�ς ηεία.

SPEAKER 3

Τα ηεία της τηλε�ρασης και τα εHωτερικά

εµπρ�ς ηεία είναι ενεργά.

Για πληρ�3�ρίες σ/ετικά µε τ�ν τρ0π�

πρ�ρύθµισης εν0ς συνδυασµ�ύ η/είων,

ανατρέ�τε στ� κε3άλαι� 'Επιλ�γή

συνδυασµ�ύ η/είων' στ� CD-rom.

LIST
SPEAKER

ssss      tttt

1 – 3 

EXIT

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδειHη FOR-

MAT στ� Beo4

Πιέστε τ�ν αριθµ� τ�υ

επιθυµητ�ύ ��ρµά εικ�νας

Εάν επιλέ�ετε FORMAT 1...

Πιέστε ss ή tt για επιλ�γή

παραλλαγών αυτής της

µ�ρ�ής

Εάν επιλέ�ετε FORMAT 1 ή

FORMAT 2...

Πιέστε � ή � για να

µετακινήσετε την εικ�να

επάνω και κάτω

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τη λειτ�υργία FORMAT

Με την επιλ�γή FORMAT 1 η

τηλε0ραση επιλέγει

αυτ0µατα τη µεγαλύτερη

εικ0να – παν�ραµική

πρ�D�λή.

LIST 
FORMAT

0 – 3 

ssss      tttt

�

�

EXIT

Φ%ρµά εικ#νας για να επιλέ�ετε
FORMAT 0

Απ�µακρύνει την εικ�να απ� την �θ�νη. Η

επιλ�γή αυτή είναι ρήσιµη εάν για

παράδειγµα, αναπαράγετε ένα µ�υσικ� CD

σε ένα συνδεδεµέν� DVD 1 και δε θέλετε

να 0λέπετε στην �θ�νη τ� µεν�ύ

µ�υσικών CD. Πιέστε ένα πλήκτρ�

επιλ�γής πηγής, �πως TV, για να

απ�καταστήσετε την εικ�να.

FORMAT 1

Για καν�νικές τηλε�πτικές εικ�νες. Είναι

διαθέσιµες δύ� παραλλαγές: 15:9 και

παν�ραµική πρ�0�λή (για τη µεγαλύτερη

εικ�να).

FORMAT 2

Για εικ�νες letterbox. Lταν επιλέγετε FOR-

MAT 2, η εικ�να πρ�σαρµ��εται αυτ�µατα

κατακ�ρυ�α. Αυτ� εHασ�αλί�ει �τι θα

�αίν�νται τα �ν�µατα ή �ι υπ�τιτλ�ι των

καναλιών – εάν εµ�ανί��νται στην εικ�να

π�υ εκπέµπεται.

FORMAT 3

Για εικ�νες 16:9 ευρείας �θ�νης. Τ� FOR-

MAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτ�µατα. Εάν

δε συµ0εί κάτι τέτ�ι�, µπ�ρείτε να τ�

επιλέHετε µ�ν�ι σας.

11
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Εάν επιλέHετε ένα πρ�γραµµα και

� σταθµ�ς µετάδ�σης πρ�σ�έρει

υπηρεσία teletext, η τηλε�ραση σας

δίνει πρ�σ0αση στις σελίδες tele-

text και σε κάθε υπ�σελίδα π�υ

συνδέεται µε τις σελίδες.

Τα πλήκτρα 0έλη στ� Beo4, η

γραµµή µεν�ύ στ� πάνω µέρ�ς της

�θ�νης και � �ωτισµέν�ς

κέρσ�ρας σας 0�ηθ�ύν να

µετακινηθείτε στη σελίδα π�υ

επιθυµείτε µε ένα 0ήµα. Lταν

�τάσετε εκεί, µπ�ρείτε να

διακ�ψετε τη ρ�ή των υπ�σελίδων

και να τις δια0άσετε µε την ησυία

σας.

Η τηλε�ραση θυµάται τις

αγαπηµένες σας σελίδες, σας

επιστρέ�ει πίσω στην

πρ�ηγ�ύµενη σελίδα, απ�καλύπτει

τα κρυ�ά µηνύµατα ή σας 0�ηθά

να µετακινηθείτε στην υπηρεσία

teletext κάπ�ι�υ άλλ�υ

πρ�γράµµατ�ς.

Για να εµ�ανί��νται πρώτες �ι

αγαπηµένες σας σελίδες teletext

�ταν ανακαλείτε τ� teletext,

απ�θηκεύστε τις ως σελίδες

ΜΕΜ�.

Lταν απ�θηκεύετε τ�υς

υπ�τιτλ�υς των σελίδων teletext

σαν την ένατη σελίδα MEMO,

µπ�ρείτε να ενεργ�π�ιήσετε

αυτ�µατα τ�υς υπ�τιτλ�υς για τ�

συγκεκριµέν� πρ�γραµµα.

Teletext

Βασικές λειτ%υργίες teletext

Ε�ερευνήστε τις σελίδες τ%υ teletext
&ρησιµ%π%ιώντας τη γραµµή των µεν%ύ στ%
πάνω µέρ%ς της σελίδας teletext.

> Πιέστε TEXT για να απ�κτήσετε πρ�σ0αση
στ� teletext και EXIT για να 0γείτε απ� τ�
teletext.

> Εάν πιέσετε EXIT και 0γείτε απ� τ� teletext
πριν 0ρεθεί η σελίδα π�υ θέλετε, η ένδειHη
ΤΕoΤ σας ενηµερώνει �ταν 0ρεθεί η
σελίδα.

> Πιέστε GO για να δείτε τη σελίδα.

Εάν αλλά�ετε σε άλλ� πρ0γραµµα ή Dγείτε
απ0 τ� teletext επιλέγ�ντας µια νέα πηγή,
δεν ειδ�π�ιήστε 0ταν Dρεθεί η σελίδα.

Για να µετακινηθείτε σε µια νέα σελίδα...
> Εισάγετε τ�ν αριθµ� της σελίδας π�υ

θέλετε να δείτε, ή...
> ...µετακινήστε τ� �ωτισµέν� κέρσ�ρα στ�

PAGE πιέ��ντας τ� ss.
> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των σελίδων, και κρατήστε πιεσµέν� για να
µετακινηθείτε γρηγ�ρ�τερα.

> Πιέστε GO για να µετακινηθείτε στις
σελίδες ευρετηρί�υ (100, 200, 300...).

Για µετακίνηση 'ρησιµ�π�ιώντας τις
συνδέσεις σε µια σελίδα...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα

στην µπάρα στ� POINT.
> Πιέστε GO ή � για να τ�π�θετήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στη σελίδα.
> Μετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα σε µια ανα��ρά

σελίδας ρησιµ�π�ιώντας τα πλήκτρα
0έλ�υς και πιέστε GO.

Για να επιστρέψετε σε µια πρ�ηγ�ύµενη
σελίδα...
> Lταν ρησιµ�π�ιείτε την ένδειHη POINT για

να µετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, η ένδειHη
POINT στη γραµµή των µεν�ύ θα αλλάHει σε
RETURN.

> Πιέστε GO για να επιστρέψετε στην
πρ�ηγ�ύµενη σελίδα.

Η λειτ�υργία RETURN σας γυρί9ει πίσω µ0ν�
µια σελίδα. Επιστρέψετε σε σελίδες π�υ εί/ατε
πρ�ηγ�υµένως ανακαλέσει /ρησιµ�π�ιώντας
τις λειτ�υργίες PAGE ή MEMO.

Για να µετα+είτε σε άλλη υπηρεσία teletext...
> Μετακινήστε τ� �ωτισµέν� κέρσ�ρα στ�

PROGRAM πιέ��ντας τ� tt.
Εάν έ�υν δηµι�υργηθεί σελίδες MEMO, τ�
MEMO θα είναι �ωτισµέν� �ταν
ενεργ�π�ιήσετε τ� teletext. Πιέστε � ή �
�ταν τ� MEMO είναι �ωτισµέν� για να
0ρείτε τ� PROGRAM.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε µία λίστα
πρ�γραµµάτων.

> Πιέστε � ή � για να 0ρείτε ένα πρ�γραµµα
π�υ επιθυµείτε.

> Πιέστε GO για να µετα0είτε σε άλλη
υπηρεσία teletext.

Για να σταµατήσετε τη ρ�ή υπ�σελίδων...
> Πιέστε STOP για να γίνει παύση ρ�ής των

υπ�σελίδων, ή...
> ...µετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα στ� HALT και

πιέστε GO. Η ένδειHη HALT αντικαθίσταται
απ� µια �µάδα τεσσάρων ψη�ίων.

> oρησιµ�π�ιήστε τ� � και τ� � για να
µετακινηθείτε στην υπ�σελίδα π�υ θέλετε
να δείτε ή...

> ...εισάγετε τ�ν αριθµ� της µε τα αριθµητικά
πλήκτρα στ� Beo4.

> Πιέστε GO για να επανεκκινήσετε τη ρ�ή
των σελίδων.

Για να απ�καλύψετε κρυ0ά µηνύµατα...
> Μετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα στην µπάρα στ� t.
> Πιέστε GO για να αλλάHετε τ� SETUP σε

REVEAL.
> Πιέστε GO Hανά για να απ�καλύψετε κρυ�ά

µηνύµατα κειµέν�υ στην τρέ�υσα σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

συνδεδεµένη µέσω εν�ς καλωδί�υ BeoLink σε

µία άλλη τηλε�ραση, �ι απ�θηκευµένες

σελίδες µνήµης δε θα εµ�ανιστ�ύν στις

συνδεδεµένες τηλε�ράσεις. �ι σελίδες 

memory πρέπει να απ�θηκεύ�νται ειρ�κίνητα

σε �λες τις διασυνδεδεµένες τηλε�ράσεις.

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

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



13

Απ%θήκευση αγαπηµένων σελίδων

teletext

Υπάρ&%υν εννέα σελίδες MEMO για την
υπηρεσία teletext κάθε πρ%γράµµατ%ς.

Για να δηµι�υργήσετε µια σελίδα MEMO...
> Ανακαλέστε µια σελίδα π�υ ρησιµ�π�ιείτε

συνά.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα κατά µήκ�ς της γραµµής µεν�ύ
στ� SETUP και πιέστε GO. �ι 9 διαθέσιµες
θέσεις σελίδων MEMO εµ�ανί��νται µε
αριθµ�ύς. Η πρώτη θέση �ωτί�εται.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την
τρέ�υσα σελίδα. � κέρσ�ρας µετακινείται
στην επ�µενη διαθέσιµη σελίδα MEMO.

> oρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα
στ� Beo4 για να επιλέHετε την επ�µενη
σελίδα teletext π�υ θέλετε να
απ�θηκεύσετε.

> Επαναλά0ετε τη διαδικασία για κάθε
σελίδα π�υ θέλετε να απ�θηκεύσετε.

> Για να 0γείτε απ� τη ρύθµιση MEMO,
πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν
κέρσ�ρα στ� BACK και πιέστε GO.

> Πιέστε Ε�ΙΤ για να 0γείτε απ� τ� teletext.

Εάν θέλετε �ι διαθέσιµ�ι υπ0τιτλ�ι teletext
να εµ3ανί9�νται αυτ0µατα για ένα
συγκεκριµέν� πρ0γραµµα, απ�θηκεύστε τ�υς
υπ0τιτλ�υς teletext στη σελίδα MEMO 9.

Για να διαγράψετε µια σελίδα MEMO...
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα στ� SETUP και πιέστε GO.
> Μετακινήστε τ�ν κέρσ�ρα στη σελίδα

MEMO π�υ θέλετε να διαγράψετε και
πιέστε τ� κίτριν� πλήκτρ�.

> Πιέστε και πάλι τ� κίτριν� πλήκτρ� για
επι0ε0αίωση.

Για να ανακαλέσετε σελίδες MEMO...
> Πιέστε TEXT για να ανακαλέσετε τ� 

teletext.
> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των σελίδων ΜΕΜ�.
> Πιέστε Ε�ΙΤ για να 0γείτε απ� τ� teletext.

Καθηµερινή &ρήση των σελίδων

MEMO

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

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

PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34
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Αν έετε απ�θηκεύσει π�λλά

πρ�γράµµατα και θέλετε να έετε

γρήγ�ρη πρ�σ0αση στα

αγαπηµένα σας πρ�γράµµατα,

ωρίς να ρειά�εται να ψάνετε

στη λίστα κάθε ��ρά,

τ�π�θετήστε τα σε µια �µάδα. ∆ε

ρειά�εται πλέ�ν να ψάνετε

ανάµεσα στα πρ�γράµµατα π�υ

δε ρησιµ�π�ιείτε.

∆ώστε στις �µάδες τ� �ν�µα των

ατ�µων π�υ τις παρακ�λ�υθ�ύν

π.. – 'Μπαµπάς' ή 'Μαίρη' – ή

σύµ�ωνα µε τα είδη των

πρ�γραµµάτων π�υ

συµπεριλά0ατε, �πως 'Ειδήσεις' ή

'Αθλητικά'.

Lταν έετε δηµι�υργήσει και

επιλέHει µια συγκεκριµένη �µάδα,

µετακινήστε µ�ν� µεταHύ των

τηλε�πτικών (ΤV) πρ�γραµµάτων

π�υ ανήκ�υν µ�ν� στη

συγκεκριµένη �µάδα.

Μετακινηθείτε σε µια δια��ρετική

�µάδα για να παρακ�λ�υθήσετε

µια δια��ρετική �µάδα

πρ�γραµµάτων, ή µετακινηθείτε

απ� την ένδειHη GROUPS στην

ένδειHη TV για να δείτε �λα τα

συντ�νισµένα τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα.

oρήση �µάδας

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασης

Μετακινηθείτε αριστερά ή

δεHιά µέρι να εµ�ανιστ�ύν �ι

�µάδες σας

Lταν 0ρείτε την �µάδα π�υ

θέλετε, πιέστε GO για να

επιλέHετε την �µάδα σας

Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω

στα πρ�γράµµατα της

συγκεκριµένης �µάδας

oρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά

πλήκτρα για να εισάγετε τ�ν

αριθµ� τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε να δείτε

Μετακινηθείτε αριστερά ή

δεHιά για να µετακινηθείτε σε

άλλη �µάδα – και πιέστε GO

για να την ανακαλέσετε

Πατήστε και κρατήστε

πατηµέν� τ� GO στη

λειτ�υργία 7µάδων για να

ανακαλέσετε µία λίστα

πρ�γραµµάτων για την

τρέ/�υσα 7µάδα. Για να

επιλέ�ετε 0λα τα διαθέσιµα

τηλε�πτικά πρ�γράµµατα,

πιέστε TV.

TV

ssss      tttt

MY GROUP

GO
NEWS 

�

�

1 – 9
TV 2

BBC 

ssss      tttt

SPORT  

GO

Επιλ%γή πρ%γραµµάτων

σε µία �µάδα

Έ&ετε πρ#σ"αση στις �µάδες σας
ενεργ%π%ιώντας τη λειτ%υργία �µάδες.
Πιέστε τα πλήκτρα "έλη για να επιλέ�ετε την
�µάδα π%υ αναLητάτε, και στη συνέ&εια
µετακινηθείτε στα πρ%γράµµατα π%υ
περιλαµ"άνει η �µάδα.

∆ηµι%υργία �µάδων

Μπ%ρείτε να δηµι%υργήσετε µέ&ρι %κτώ
διαK%ρετικές �µάδες. Κάθε �µάδα µπ%ρεί
να περιλαµ"άνει µέ&ρι 18 πρ%γράµµατα. Τ%
ίδι% πρ#γραµµα µπ%ρεί να απ%θηκευτεί σε
περισσ#τερες απ# µία �µάδες.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

A

PROGRAM GROUPS

character next 
 accept GO

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

COPY TV TO MY GROUP

 copy 
 accept GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
new group create group GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
 create GO
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> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση.

> Πιέστε ΜΕΝU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP, η ένδειHη 

PROGRAM GROUPS είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PROGRAM GROUPS.

> Πιέστε � για να µετακινήσετε τ�ν κέρσ�ρα

σε µια κενή �µάδα και πιέστε τ� πράσιν�

πλήκτρ� για να µπ�ρέσετε να �ν�µάσετε

τη νέα �µάδα.

> Πιέστε � ή � για να επιλέHετε

αρακτήρες.

> Πιέστε ss ή tt για µετακίνηση στην

πρ�ηγ�ύµενη ή επ�µενη θέση αρακτήρα.

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

και πιέστε GO Hανά για την αντιγρα�ή

πρ�γραµµάτων στη νέα �µάδα.

> Πιέστε � ή � για την εύρεση τ�υ

πρ�γράµµατ�ς π�υ θέλετε να αντιγράψετε

στη νέα �µάδα.

> Πιέστε tt για να αντιγράψετε ένα

τηλε�πτικ� πρ�γραµµα στην �µάδα σας.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την

�µάδα σας �ταν τελειώσετε την αντιγρα�ή

των πρ�γραµµάτων.

> Πιέστε � για να επιστρέψετε µέσω των

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

0γείτε απ� �λα τα µεν�ύ.

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

τ�π�θετηθ�ύν σε µια 7µάδα µα9ί µε

τηλε�πτικά πρ�γράµµατα.

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση.

> Πιέστε ΜΕΝU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP, η ένδειHη 

PROGRAM GROUPS είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PROGRAM GROUPS.

> Πιέστε � για να �ωτίσετε µία �µάδα και

πιέστε G� για να την επιλέHετε.

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

π�υ θέλετε να µετακινήσετε ή να

διαγράψετε.

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα εκτ�ς της λίστας και πιέστε 

� ή � για να τ� µετακινήσετε στη νέα

θέση.

> Πιέστε ss για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα πίσω στη λίστα, ή πατήστε τ�

κίτριν� πλήκτρ� για να τ� διαγράψετε.

Lταν διαγρά�ετε ένα πρ�γραµµα απ� τη

λίστα, τα υπ�λειπ�µενα πρ�γράµµατα

συµπυκνών�νται.

> Εάν τ� πρ�γραµµα αλλάHει θέσεις µε άλλ�

πρ�γραµµα, στη συνέεια µετακινήστε τ�

πρ�γραµµα αυτ� σε νέα θέση.

> Lταν �λ�κληρώσετε τη µετακίνηση ή

διαγρα�ή πρ�γραµµάτων σε µία �µάδα,

πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την

�µάδα.

> Πιέστε � για να επιστρέψετε µέσω των

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

0γείτε απ� �λα τα µεν�ύ.

Μετακίνηση πρ%γραµµάτων µέσα

σε µία �µάδα

Μπ%ρείτε να αλλά�ετε τη σειρά µε την %π%ία
τα πρ%γράµµατα σας εµKανίL%νται µέσα σε
µία �µάδα και να διαγράψετε πρ%γράµµατα
µίας �µάδας.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO
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17Πρ�ηγµένες λειτ�υργίες

Μάθετε πώς να ειρί�εστε την

τηλε�ρασή σας πέρα απ� την

καθηµερινή ρήση.

Αυτ� είναι επίσης τ� κε�άλαι�

π�υ σας ενηµερώνει πως να

ειρί�εστε µια συνδεδεµένη

συσκευή εικ�νας και ένα

συνδεδεµέν� set-top box.

Αυτ#µατη έναρ�η και απενεργ%π%ίηση της τηλε#ρασής σας, 18

• Πριν Hεκινήσετε...

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

• Πρ�0�λή, επεHεργασία ή διαγρα�ή εν�ς ρ�ν�διακ�πτη

Τ% σύστηµα κωδικ%ύ PIN, 20

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

• Αλλαγή ή διαγρα�ή τ�υ κωδικ�ύ PIN

• oρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN

• Εάν Hεάσετε τ�ν κωδικ� σας PIN...

�ειρισµ#ς τ%υ set-top box, 22

• Μεν�ύ τ�υ Set-top Box Controller

• Γενική λειτ�υργία τ�υ Beo4

• oρήση τ�υ µεν�ύ τ�υ set-top box

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

Εάν έ&ετε ένα BeoCord V 8000..., 24

• Αναπαραγωγή και ανα�ήτηση σε µια 0ιντε�κασέτα

• Εγγρα�ές µε ρ�ν�διακ�πτη απ� τ� teletext

• Εγγρα�ή µέσω τ�υ µεν�ύ στην �θ�νη

• Έλεγ�ς των ήδη πρ�γραµµατισµένων εγγρα�ών



18 Αυτ�µατη έναρHη και απενεργ�π�ίηση της
τηλε�ρασής σας

Πριν �εκινήσετε...

Εάν συνδέσετε ένα πρ%ϊ#ν ή&%υ ή εικ#νας
Bang & Olufsen µε την τηλε#ρασή σας µε
ένα καλώδι% Master Link, µπ%ρείτε να την
ε�αιρέσετε ή να τη συµπεριλά"ετε σε
λειτ%υργίες µε &ρ%ν%διακ#πτη µέσω τ%υ
µεν%ύ Play Timer. Για παράδειγµα,
ενεργ%π%ιήστε την αναπαραγωγή µε
&ρ%ν%διακ#πτη της τηλε#ρασης και
απενεργ%π%ιήστε την αναπαραγωγή µε
&ρ%ν%διακ#πτη τ%υ η&%συστήµατ%ς εάν
θέλετε %ι λειτ%υργίες µε &ρ%ν%διακ#πτη να
ισ&ύ%υν µ#ν% για την τηλε#ραση.

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ� 'ρ�ν�διακ2πτη...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� PLAY TIMER.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PLAY TIMER. Τ� TIMER ON/OFF είναι ήδη

�ωτισµέν�.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

TIMER ON/OFF.

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

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τη

ρύθµιση.

Για περισσ0τερες πληρ�3�ρίες σ/ετικά µε

τ�ν τρ0π� ενεργ�π�ίησης ή

απενεργ�π�ίησης της αναπαραγωγής µε

/ρ�ν�διακ0πτη για ένα συνδεδεµέν� πρ�ϊ0ν

ή/�υ ή εικ0νας Bang & Olufsen, ανατρέ�τε

στ�ν �δηγ0 π�υ συν�δεύει τ� πρ�ϊ0ν.

Αναπαραγωγή και αναµ%νή µε

&ρ%ν%διακ#πτη

Μπ%ρείτε να πρ%ρυθµίσετε την τηλε#ρασή
σας ώστε να �εκινά και να σταµατά την ίδια
ώρα και ηµέρα κάθε ε"δ%µάδα.

Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

εH�πλισµένη µε την πρ�αιρετική

µ�νάδα Master Link, µπ�ρείτε να

επιλέHετε την αυτ�µατη

ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση

της τηλε�ρασης µέσω των

λειτ�υργιών αναπαραγωγής µε

ρ�ν�διακ�πτη και αναµ�νής µε

ρ�ν�διακ�πτη.

Εισάγετε µέρι και έHι ρυθµίσεις

ρ�ν�διακ�πτη και ανακαλέστε µία

λίστα µε τις ρυθµίσεις π�υ έετε

θέσει για τ� ρ�ν�διακ�πτη στην

�θ�νη. Απ� αυτή τη λίστα,

µπ�ρείτε να επεHεργαστείτε ή να

διαγράψετε τις ρυθµίσεις

ρ�ν�διακ�πτη.

Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

εν�π�ιηµένη µε ένα η�σύστηµα

της Bang & Olufsen µε καλώδι�

Master Link, αυτά τα συστήµατα

µπ�ρ�ύν επίσης 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,

0ε0αιωθείτε �τι τ� ενσωµατωµέν�

ρ�λ�ι είναι ρυθµισµέν� στη σωστή

ώρα. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέHτε στ�

κε�άλαι� 'Ρύθµιση της ώρας και

ηµερ�µηνίας' στη σελίδα 37.

Τ% σύστηµα γράKει:
M... ∆ευτέρα

T... Τρίτη

W... Τετάρτη

T... Πέµπτη

F... Παρασκευή

S... Σά00ατ�

S... Κυριακή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

εγκατεστηµένη 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.

TIMER  PROGRAMMING

SOURCE TV

PROGRAM 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DAYS M . . TF . S

. . .

 store GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TV  SETUP

back select GO

TIMER  ON / OFF

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

 SOURCE
 PROGRAM
 START  TIME

TIMER  SETUP

back select GO
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Πρ%"%λή, επε�εργασία ή διαγραKή

εν#ς &ρ%ν%διακ#πτη

Ανάκληση µιας λίστας στην %θ#νη µε τις
ρυθµίσεις π%υ έ&ετε εισάγει. Απ# αυτή τη
λίστα, µπ%ρείτε να επε�εργαστείτε ή να
διαγράψετε τις ρυθµίσεις &ρ%ν%διακ#πτη.

Για να εισάγετε ρυθµίσεις για αναπαραγωγή

ή αναµ�νή 'ρ�ν�διακ2πτη...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP και πιέστε � για να

�ωτίσετε τ� PLAY TIMER.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PLAY TIMER και πιέστε � για να �ωτίσετε

τ� PLAY TIMER PROGRAMMING.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

TIMER PROGRAMMING.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των στ�ιείων τ�υ µεν�ύ.

> oρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για

να εισάγετε τις πληρ���ρίες ή πιέστε 

ss ή tt για να δείτε τις επιλ�γές σας για

κάθε στ�ιεί�. Lταν �ωτί�εται η επιλ�γή

DAYS, πιέστε tt µία ��ρά για να

µετακινηθείτε µεταHύ των ηµερών και

πιέστε � ή � για να α�αιρέσετε

�π�ιαδήπ�τε µέρα δε θέλετε. Πιέστε tt για

να µετακινηθείτε στην επ�µενη ηµέρα και

πιέστε ss για να µετακινηθείτε στην

πρ�ηγ�ύµενη ηµέρα. Lταν εµ�ανιστ�ύν �ι

ηµέρες π�υ θέλετε, πιέστε GO για να

απ�δεθείτε τις ηµέρες.

> Lταν εισάγετε τις απαιτ�ύµενες

πληρ���ρίες, πιέστε GO για να

απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις

oρ�ν�διακ�πτη σας.

> Πιέστε EXIT για να 0γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TV  SETUP

back select GO

TIMER  ON / OFF

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TIMER  SETUP

back select GO

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

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

Για να δείτε, να επε�εργαστείτε ή να

διαγράψετε τις ρυθµίσεις 'ρ�ν�διακ2πτη

σας...

> ΕπιλέHτε TIMER INDEX απ� τ� µεν�ύ

TIMER SETUP για να ανακαλέσετε τις

ρυθµίσεις λίστας ή ρ�ν�διακ�πτη. Η

πρώτη ρύθµιση ρ�ν�διακ�πτη στη λίστα

είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε � ή � για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα σε µία ρύθµιση ρ�ν�διακ�πτη

π�υ θέλετε να επεHεργαστείτε.

> Για να επεHεργαστείτε µία ρύθµιση, πιέστε

GO και ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία π�υ

περιγρά�εται στα αριστερά.

> Για να µπ�ρέσετε να διαγράψετε µία

επιλεγµένη ρύθµιση, πιέστε τ� κίτριν�

πλήκτρ�.

> Αν αλλάHετε γνώµη, πιέστε ss για να

επιστρέψετε τη ρύθµιση πίσω στη λίστα.

Μπ�ρείτε επίσης να πατήσετε EXIT για να

0γείτε απ� �λα τα µεν�ύ.

> Πατήστε δεύτερη ��ρά τ� κίτριν� πλήκτρ�

για να διαγράψετε τη ρύθµιση.
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Μπ�ρείτε να επιλέHετε 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 έει

σκ�π� να απ�τρέπει τη ρήση της

τηλε�ρασής σας απ� τρίτ�υς π�υ

δε γνωρί��υν τ�ν κωδικ� PIN.

Lταν η τηλε�ραση απ�συνδέεται

απ� την πρί�α για 15–30 λεπτά,

ενεργ�π�ιείται τ� σύστηµα

κωδικ�ύ PIN.

Lταν επανασυνδεθεί και

ενεργ�π�ιηθεί, η τηλε�ραση

απενεργ�π�ιείται αυτ�µατα µετά

απ� πέντε λεπτά. Η εισαγωγή τ�υ

κωδικ�ύ PIN επανα�έρει την

τηλε�ραση στην καν�νική

λειτ�υργία.

Σε περίπτωση π�υ άσετε ή

Hεάσετε τ�ν κωδικ� σας,

επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα

της Bang & Olufsen για να λά0ετε

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπ�ρείτε να αλλάHετε τ�ν

κωδικ� PIN έως πέντε ��ρές µέσα σε

διάστηµα τριών ωρών.

Ανακαλέστε τ% µεν%ύ TV SETUP στην %θ#νη,
ενεργ%π%ιήστε τ% µεν%ύ PINCODE και
επιλέ�τε απ# τα υπ%µεν%ύ.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

PINCODE

PINCODE 0 .  .  .

CONFIRM  PINCODE .  .  .  .

 next 
 accept GO

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ� σύστηµα κωδικ�ύ

PIN...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP.

> Πιέστε ss δύ� ��ρές, και µετά STOP. Τ�

µεν�ύ PINCODE εµ�ανί�εται στην �θ�νη.

> oρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα ή

τα � � στ� Beo4 για την εισαγωγή των

τεσσάρων ψη�ίων τ�υ κωδικ�ύ σας. Πιέστε

ss για να επιστρέψετε στα ψη�ία π�υ

θέλετε να δι�ρθώσετε και ρησιµ�π�ιήστε

� ή � για να τα αλλάHετε.

> Πιέστε GO έπειτα απ� την εισαγωγή τ�υ

τελευταί�υ ψη�ί�υ.

> Επανεισάγετε τ�ν κωδικ� σας για να τ�ν

επι0ε0αιώσετε και πιέστε GO Hανά. Αν �ι

δύ� κωδικ�ί δεν ταιριά��υν, τα πεδία

εισαγωγής διαγρά��νται και θα πρέπει να

εισάγετε Hανά τ�ν κωδικ�.

Για να αλλά�ετε ή να διαγράψετε τ�ν κωδικ2

σας PIN...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ TV SETUP.

> Πιέστε ss δύ� ��ρές, και µετά STOP. Τ�

µεν�ύ PINCODE εµ�ανί�εται στην �θ�νη.

> Εισάγετε τ� σωστ� κωδικ� PIN για να

έετε πρ�σ0αση στις λειτ�υργίες αλλαγής

ή διαγρα�ής τ�υ κωδικ�ύ PIN.

> Για να αλλάHετε τ�ν κωδικ� σας, εισάγετε

τα ψη�ία τ�υ νέ�υ σας κωδικ�ύ µέσω των

αριθµητικών πλήκτρων ή των � � και

πιέστε GO.

Εισάγετε Hανά τ�ν κωδικ� για να τ�ν

επι0ε0αιώσετε.

> Για να διαγράψετε τ�ν κωδικ� σας,

επιλέHτε DELETE PINCODE και πιέστε GO.

Για να ακυρώσετε την εισαγωγή εν2ς

κωδικ�ύ PIN...

> Πιέστε STOP. Η εισαγωγή ακυρώνεται και

τα πεδία εισ�δ�υ διαγρά��νται.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

PINCODE

DELETE  PINCODE

NEW  PINCODE

  
 select GO
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�ρήση τ%υ κωδικ%ύ PIN

Εάν η τηλε#ρασή σας απ%συνδεθεί απ# την
πρίLα για 15–30 λεπτά, η τηλε#ραση σας
πρ%τρέπει να εισάγετε τ%ν κωδικ# PIN #ταν
την ενεργ%π%ιήσετε. Εάν δεν εισάγετε τ%ν
κωδικ# PIN, η τηλε#ραση µετα"αίνει σε
αναµ%νή µετά απ# 5 λεπτά περίπ%υ.

7ταν η τηλε2ρασή σας είναι

ενεργ�π�ιηµένη...

> Εισάγετε τα ψη�ία τ�υ κωδικ�ύ σας

ρησιµ�π�ιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα ή

τα � �.

> Lταν εισάγετε τ� τελευταί� ψη�ί�, πιέστε

GO.
> Η τηλε�ρασή σας Hεκινά και πάλι.

Πέντε λανθασµένες εισαγωγές θα

πρ�καλέσ�υν την απενεργ�π�ίηση της

τηλε0ρασης για τρεις ώρες, κατά τις �π�ίες

� /ειρισµ0ς της είναι αδύνατ�ς.

Περίπ�υ 30 δευτερ0λεπτα πριν τ� σύστηµα

µεταDεί αυτ0µατα σε αναµ�νή, δεν είναι

δυνατ0ς � /ειρισµ0ς τ�υ απ0 τ�

τηλε/ειριστήρι�. Επ�µένως, αυτ0 τ�

διάστηµα δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εν0ς

κωδικ�ύ PIN.

Εάν �ε'άσετε τ�ν κωδικ2 σας PIN...

> Επικ�ινωνήστε µε ένα κατάστηµα της 

Bang & Olufsen για να πάρετε ένα

πενταψή�ι� Γενικ� κωδικ�.

> Lταν η τηλε�ραση σας �ητήσει τ�ν κωδικ�

σας ΡΙΝ, πιέστε και κρατήστε πιεσµέν� τ�

ss για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ MASTER-

CODE.

> Εισάγ�ντας τα ψη�ία τ�υ κωδικ�ύ µέσω

των αριθµητικών πλήκτρων ή � � και

πιέ��ντας GO θα απενεργ�π�ιήσετε τ�

δικ� σας κωδικ� PIN και θα

επανενεργ�π�ιήσετε την τηλε�ρασή σας.

PINCODE

PINCODE 0 .  .  .

 next 
 accept GO

MASTERCODE

MASTERCODE 0 .  .  .  .

 next 
 accept GO
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� ενσωµατωµέν�ς Set-top Box

Controller ενεργεί ως

ερµηνευτής µεταHύ τ�υ 

set-top box της επιλ�γής σας και

τ�υ τηλεειριστηρί�υ Beo4.

Lταν είναι συνδεδεµέν� ένα 

set-top box, µπ�ρείτε να

ρησιµ�π�ιείτε τ�

τηλεειριστήρι� Beo4 για να

έετε πρ�σ0αση στα

πρ�γράµµατα και τις λειτ�υργίες

π�υ πρ�σ�έρει τ� set-top box.

Μερικές λειτ�υργίες είναι άµεσα

διαθέσιµες απ� τ� Beo4 �ταν

ενεργ�π�ιείτε τ� set-top box.

Επιπρ�σθετες λειτ�υργίες είναι

διαθέσιµες απ� τ� µεν�ύ εν�ς

Set-top Box Controller, π�υ

ανακαλείτε στην �θ�νη.

Μεν%ύ τ%υ Set-top Box Controller

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.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

set-top box

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 έγρωµα

πλήκτρα για να

ενεργ�π�ιήσετε µια

λειτ�υργία

SAT

MENU

1 – 9

oειρισµ�ς τ�υ set-top box

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

Παράδειγµα εν0ς µεν�ύ Set-top Box 

Controller – Τα πλήκτρα τ�υ Beo4

εµ3ανί9�νται αριστερά τ�υ µεν�ύ και τα

πλήκτρα τ�υ set-top box εµ3ανί9�νται δε�ιά.
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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.

Ενώ τ� set-top box είναι

ενεργ�π�ιηµέν�...

Πιέστε GO και στη συνέεια

τ� αριθµητικ� πλήκτρ� π�υ

ενεργ�π�ιεί τη λειτ�υργία

π�υ θέλετε

Πιέστε GO και στη συνέεια

� 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 

�ρήση τ%υ µεν%ύ τ%υ set-top box

ΑK%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 εµ0ανί=εται τ� µεν�ύ

τ�υ 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 συνέεια

ss ή tt για να µετακινηθείτε

µεταHύ των σελίδων µεν�ύ ή

µέσα σε λίστες

πρ�γραµµάτων

ΈH�δ�ς απ� µεν�ύ ή

επιστρ��ή στ� πρ�ηγ�ύµεν�

µεν�ύ

ΈH�δ�ς απ� µεν�ύ, εισαγωγή

ή έH�δ�ς απ� διά��ρες

λειτ�υργίες, �πως τ�

ραδι��ων�

oρησιµ�π�ιείτε τα έγρωµα

πλήκτρα �πως δείνεται στα

µεν�ύ τ�υ set-top box

$ταν επιλέγετε τ� 

set-top box ως πηγή, πιέστε

δύ� 3�ρές MENU για να

ανακαλέσετε τ� κύρι� µεν�ύ

της τηλε0ρασης.

�

�

ssss      tttt

GO
GO

GO
ssss      tttt

STOP 

EXIT 

�ρήση εν#ς set-top box σε ένα

διασυνδεδεµέν% δωµάτι%

Sταν τ% set-top box συνδέεται µε την
τηλε#ραση στ% κύρι% δωµάτι%, µπ%ρείτε να
&ειρίLεστε 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 εµKανιστεί στην %θ#νη της τηλε#ρασης
στ% διασυνδεδεµέν% δωµάτι%.

Πιέστε για ενεργ�π�ίηση τ�υ

set-top box στ� κύρι�

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 έγρωµα

πλήκτρα για να

ενεργ�π�ιήσετε µια

λειτ�υργία

SAT

GO

1 – 9
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Μπ�ρείτε να ρησιµ�π�ιείτε τ�

τηλεειριστήρι� Beo4 για την

αναπαραγωγή και ανα�ήτηση σε

µια 0ιντε�κασέτα ανεHάρτητα

απ� τ� εάν τ� BeoCord V 8000

είναι συνδεδεµέν� στην

τηλε�ραση τ�υ κυρίως δωµατί�υ

ή ελέγεται απ� µια τηλε�ραση

σε ένα συνδεδεµέν� δωµάτι� ή

συνδέεται απευθείας µε την

τηλε�ραση π�υ ρησιµ�π�ιείτε.

Παρ�λα αυτά, εγγρα�ές

µπ�ρ�ύν να γίν�υν �πως

περιγρά�εται, µ�ν� αν τ� 0ίντε�

είναι συνδεδεµέν� απευθείας

στην τηλε�ραση αυτή.

Απ� τ� µεν�ύ εγγρα�ής,

µπ�ρείτε επίσης να ελέγHετε,

αλλάHετε ή να διαγράψετε �λες

τις εγγρα�ές µε ρ�ν�διακ�πτη

π�υ περιµέν�υν να εκτελεστ�ύν.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σετικά µε τ� 0ίντε�, ανατρέHτε

στ�ν �δηγ� τ�υ 0ίντε�.

Σηµειώστε, ωστ�σ�, �τι

�ρισµένες δυνατ�τητες π�υ

περιγρά��νται στ�ν �δηγ� τ�υ

0ίντε� δεν είναι διαθέσιµες �ταν

αυτ� είναι συνδεδεµέν� µε την

τηλε�ραση.

Εάν έετε ένα BeoCord V 8000...

Αναπαραγωγή και αναLήτηση σε µια

"ιντε%κασέτα

Μ#λις επιλέ�ετε τ% "ίντε% µέσω τ%υ Beo4,
#λες %ι λειτ%υργίες εκτελ%ύνται µέσω τ%υ
Beo4. Η αναπαραγωγή της "ιντε%κασέτας
π%υ έ&ετε K%ρτώσει αρ&ίLει αυτ#µατα.

ΕγγραKές µε &ρ%ν%διακ#πτη απ#

τ% teletext

� πρ%γραµµατισµ#ς των εγγραKών γίνεται
εύκ%λα µέσω teletext.

Εισαγωγή µιας κασέτας στ� +ίντε�...
> Πιέστε V TAPE για να ενεργ�π�ιήσετε τ�

0ίντε� – η κασέτα αρί�ει αυτ�µατα...

Κατά την αναπαραγωγή µιας +ιντε�κασέτας...
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε πρ�ς τα

πίσω ή πρ�ς τα εµπρ�ς στην κασέτα.
> Πιέστε ss ή tt για δεύτερη ��ρά για να

µετακινηθείτε γρηγ�ρ�τερα.
> Πιέστε ss ή tt για τρίτη ��ρά για να τυλίHετε

πρ�ς τα πίσω ή γρήγ�ρα πρ�ς τα εµπρ�ς
την κασέτα, ή...

> ...πιέστε και κρατήστε πιεσµέν� ss ή tt για 
2 δευτερ�λεπτα για να τυλίHετε πρ�ς τα
πίσω ή γρήγ�ρα πρ�ς τα εµπρ�ς την κασέτα.

> Πιέστε GO για να αρίσει ή να συνειστεί η
αναπαραγωγή.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε εµπρ�ς ή
πίσω σε δια��ρετικά κ�µµάτια ή εγγρα�ές
στην κασέτα.

Για να παύσετε ή διακ2ψετε µια κασέτα...
> Πιέστε GO για την παύση της κασέτας,

πιέστε GO Hανά για να συνειστεί η
αναπαραγωγή.

> Πιέστε STOP για να σταµατήσει η κασέτα.
> Πιέστε τ� πλήκτρ� αναµ�νής • για να

θέσετε την τηλε�ραση και τ� 0ίντε� σε
κατάσταση αναµ�νής.

V. TAPE PLAY 2:42

TV  RECORD

NOW

TELETEXT

RECORD  LIST

MENU

back select GO

PAGE MEMO POINT HALT

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P202 BBC S202 Ons 13 Oct 12:39:34

Η γραµµή µεν�ύ στη σελίδα teletext.

H γραµµή κατάστασης για µία εγγρα3ή

µπ�ρεί να εµ3ανιστεί πάνω απ0 τη σελίδα

teletext 0π�υ να απεικ�νί9�νται �ι /ρ0ν�ι

έναρ�ης και λή�ης, ή στ� πρ0γραµµα π�υ

θέλετε να γράψετε.

Η εγγρα3ή έ/ει τώρα απ�θηκευτεί.

18:30-21:00 13. OCT P1 BBC OK?
P202 BBC S202 Ons 13 Oct 

PROGRAMMING STORED
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ΕγγραKή µέσω τ%υ µεν%ύ στην

%θ#νη

�ρησιµ%π%ιήστε τ% µεν%ύ για να ρυθµίσετε
την εγγραKή µε &ρ%ν%διακ#πτη. Εισάγετε την
πηγή και τ%υς &ρ#ν%υς έναρ�ης και λή�ης για
την εγγραKή σας. Μπ%ρείτε να κάνετε µέ&ρι
και 6 εγγραKές µε &ρ%ν%διακ#πτη.

Έλεγ&%ς των ήδη

πρ%γραµµατισµένων εγγραKών

Μπ%ρείτε να ελέγ�ετε τις εγγραKές π%υ
περιµέν%υν να εκτελεστ%ύν, #πως και να τις
επε�εργαστείτε ή να τις διαγράψετε. Εάν %ι
εγγραKές µε &ρ%ν%διακ#πτη επικαλύπτ%νται,
θα υπάρ&ει ένδει�η #ταν απ%θηκευτεί η
εγγραKή και εµKανιστεί στη λίστα εγγραKών.

Εισαγωγή +ιντε�κασέτας για εγγρα0ή...
> Βρείτε τη σελίδα teletext π�υ θέλετε.
> Πιέστε RECORD για να µπ�ρέσετε να

επιλέHετε ένα πρ�γραµµα για εγγρα�ή, ή
ρησιµ�π�ιήστε tt για να µετακινηθείτε στ�
REC στη γραµµή µεν�ύ τ�υ teletext και
πιέστε GO.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε στ�
ρ�ν� έναρHης ή στ�ν τίτλ� τ�υ τρέ�ντ�ς
πρ�γράµµατ�ς.

> Πιέστε GO για να επιλέHετε τ� ρ�ν�
έναρHης ή απλά επιλέHτε τ�ν τίτλ� τ�υ
πρ�γράµµατ�ς.

> Εάν είναι απαραίτητ�, πιέστε GO για να
επιλέHετε τ� ρ�ν� λήHης, µπ�ρείτε να
αλλάHετε τ� ρ�ν� λήHης πιέ��ντας � και
να περιλά0ετε δύ� ή τρία πρ�γράµµατα σε
µια σειρά.

> ΕλέγHτε τη γραµµή κατάστασης για την
εγγρα�ή, εάν είναι απαραίτητ�
ρησιµ�π�ιήστε � ή � ή τα αριθµητικά
πλήκτρα για να αλλάHετε και ss ή tt για να
µετακινηθείτε µεταHύ των δεδ�µένων π�υ
έ�υν εισαθεί.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την
εγγρα�ή µε ρ�ν�διακ�πτη. Η ένδειHη PRO-
GRAMMING STORED υπ�δεικνύει �τι η
εγγρα�ή σας έει απ�θηκευτεί.

Μπ�ρείτε επίσης να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ για
να κάνετε µια εγγρα3ή µε /ρ�ν�διακ0πτη
µέσω τ�υ κυρίως µεν�ύ SETUP για την
αντίστ�ι/η πηγή, 0πως την τηλε0ραση, ή τ�
κυρίως µεν�ύ SETUP για τ� V.TAPE.

Εισαγωγή +ιντε�κασέτας έτ�ιµης για
εγγρα0ή...
> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση ή SAT για να ενεργ�π�ιήσετε ένα
set-top box, εάν υπάρει διαθέσιµ�.

> Πιέστε RECORD στ� Beo4 για να
ανακαλέσετε τ� µεν�ύ εγγρα�ής.

> Πιέστε � µέρι η ένδειHη MENU να �ωτιστεί.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

ρύθµισης µίας εγγρα�ής µε ρ�ν�διακ�πτη.
Η ένδειHη START TIME �ωτί�εται.

> oρησιµ�π�ιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα ή 
ss ή tt για να εισάγετε τις πληρ���ρίες για
την εγγρα�ή µε ρ�ν�διακ�πτη: ρ�ν�ς
λήHης, ηµερ�µηνία, δια��ρετικ�ς αριθµ�ς
πρ�γράµµατ�ς εάν είναι απαραίτητ�, και για
να ενεργ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία PDC / VPS
εάν είναι διαθέσιµη.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε απ� τη
µία επιλ�γή στην άλλη.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε την
εγγρα�ή.

> Πιέστε � για να επιστρέψετε µέσω των
πρ�ηγ�ύµενων µεν�ύ ή πιέστε EXIT για να
0γείτε απευθείας απ� �λα τα µεν�ύ.

Εάν τ� PDC/VPS είναι µία επιλ�γή στ� µεν�ύ,
µπ�ρείτε να τ� ρυθµίσετε στ� OFF ή στ� AUTO.
H επιλ�γή π�υ επιλέ�ατε θα ισ/ύει µ0ν� για τη
συγκεκριµένη εγγρα3ή. Για περισσ0τερες
πληρ�3�ρίες σ/ετικά µε τα συστήµατα και την
εγγρα3ή PDC και VPS, ανατρέ�τε στ�ν 7δηγ0
της BeoCord V 8000.

> Πιέστε RECORD για ανάκληση τ�υ µεν�ύ
εγγρα�ής.

> Πιέστε � µέρι η ένδειHη RECORD LIST να
�ωτιστεί.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τη λίστα
εγγρα�ών.

> Πιέστε � ή � για να επισηµάνετε µια
εγγρα�ή.

Επε�εργασία µίας 0ωτισµένης εγγρα0ής...
> Πιέστε GO για να µπ�ρέσετε να

επεHεργαστείτε την εγγρα�ή.
> Πιέστε ss ή tt για να αλλάHετε τ�υς ρ�ν�υς

έναρHης και λήHης, την ηµερ�µηνία και τ�ν
αριθµ� τ�υ πρ�γράµµατ�ς.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ
των επιλ�γών.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε µια
εγγρα�ή και να επιστρέψετε στη λίστα.

∆ιαγρα0ή µίας 0ωτισµένης εγγρα0ής...
> Πιέστε τ� κίτριν� πλήκτρ� για να διαγράψετε

την εγγρα�ή.
> Πιέστε και πάλι τ� κίτριν� πλήκτρ� για

επι0ε0αίωση ή πιέστε ss για να τη
µετακινήσετε Hανά µέσα στη λίστα.

> ΕπιλέHτε µια άλλη εγγρα�ή για διαγρα�ή ή
πιέστε EXIT για να 0γείτε απ� �λα τα µεν�ύ.

7ι επικαλυπτ0µενες εγγρα3ές επισηµαίν�νται
απ0 τ� OVERLAP. Μια κ0κκινη τελεία
επισηµαίνει τις εγγρα3ές π�υ επικαλύ3θηκαν.

TV  RECORD

NOW

TELETEXT

RECORD  LIST

MENU

 SOURCE
 PROGRAM
 START TIME

back select GO

TV  RECORD

PROGRAM 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DATE 7  MAY

PDC / VPS OFF

 store GO

TV  RECORD

NOW

TELETEXT

RECORD  LIST

MENU

back select GO

20:00-21:00 TV3
SUPER CH 

RECORD  LIST

20:00-21:00 TV 3
SUPER CH FRI  7  MAY

TALK SHOW SAT  110
SKY SUN  15  SEP

20:00-22:00 RADIO 15
MEJRUP FRI  7  APR

 delete
 edit GO
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27Συντ�νισµ�ς και πρ�σωπικές ρυθµίσεις

Μάθετε πως να εκτελείτε τη

διαδικασία πρώτης ρύθµισης και

να συντ�νί�ετε αυτ�µατα �λα τα

διαθέσιµα πρ�γράµµατα.

Επιπλέ�ν, µπ�ρείτε να 0ρείτε

πληρ���ρίες για την

επεHεργασία συντ�νισµένων

πρ�γραµµάτων και την

πρ�σαρµ�γή άλλων διαθέσιµων

ρυθµίσεων, �πως η ώρα, η

ηµερ�µηνία, η εικ�να και � ή�ς.

Για πληρ���ρίες σετικά µε την

τ�π�θέτηση της τηλε�ρασής σας

και τη σύνδεση πρ�σθετων

συσκευών εικ�νας, ανατρέHτε

στ� κε�άλαι� 'Τ�π�θέτηση,

συνδέσεις και συντήρηση' στη

σελίδα 41.

Ρύθµιση της τηλε#ρασής σας για πρώτη K%ρά, 28

• Επιλ�γή της γλώσσας µεν�ύ

• Απ�θήκευση �λων των πρ�γραµµάτων και των ρυθµίσεων

• Καταώρηση επιπλέ�ν συσκευών πριν απ� τ�ν αυτ�µατ� συντ�νισµ�

• Καθ�ρισµ�ς της κεντρικής θέσης της τηλε�ρασης

Επε�εργασία συντ%νισµένων τηλε%πτικών πρ%γραµµάτων, 30

• Μετακίνηση συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων

• �ν�µασία συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων

• ∆ιαγρα�ή συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων

• Ρύθµιση συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων

Επανασυντ%νισµ#ς ή πρ%σθήκη πρ%γραµµάτων, 34

• Επανασυντ�νισµ�ς µέσω τ�υ αυτ�µατ�υ συντ�νισµ�ύ

• Πρ�σθήκη νέων τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων

Πρ%ρύθµιση θέσεων #π%υ θα στρέKεται η τηλε#ραση, 36

Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ%µηνίας, 37

Εισαγωγή ρυθµίσεων εικ#νας και ή&%υ, 38
• Ρύθµιση �ωτειν�τητας, ρώµατ�ς ή αντίθεσης

• Ρύθµιση ισ�ρρ�πίας, µπάσων, πρίµων ή loudness

Επιλ%γή της γλώσσας µεν%ύ, 40



28 Ρύθµιση της τηλε�ρασής σας για πρώτη ��ρά

Επιλ%γή της γλώσσας µεν%ύ

Την πρώτη K%ρά π%υ θα ενεργ%π%ιήσετε την
τηλε#ρασή σας, πρέπει να επιλέ�ετε σε π%ια
γλώσσα θέλετε να εµKανίL%νται #λα τα
µεν%ύ.

Απ%θήκευση #λων των

πρ%γραµµάτων και των ρυθµίσεων

ΑK%ύ έ&ετε επιλέ�ει τη γλώσσα τ%υ µεν%ύ,
εµKανίLεται αυτ%µάτως στην %θ#νη ένα
µεν%ύ για τ% συντ%νισµ# των πρ%γραµµάτων.

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

TV

AUTO  TUNE

start

CHECK   AERIAL   CONNECTION

$ταν εµ3ανιστεί τ� µεν�ύ αυτ0µατ�υ

συντ�νισµ�ύ, εµ3ανί9εται η πρ�τρ�πή

CHECK AERIAL CONNECTION για να σας

υπενθυµίσει να ελέγ�ετε 0τι η κεραία σας

είναι σωστά συνδεδεµένη.

> Πιέστε tt για να αρίσει � αυτ�µατ�ς

συντ�νισµ�ς. Η τηλε�ραση συντ�νί�ει �λα

τα διαθέσιµα πρ�γράµµατα.

Εµ3ανί9εται τ� µεν�ύ ρύθµισης γλώσσας.

Εάν επιθυµείτε να αλλά�ετε τη γλώσσα τ�υ

µεν�ύ αργ0τερα, µπ�ρείτε να τη Dρείτε στ�

µεν�ύ TV SETUP στην ένδει�η OPTIONS.

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση. Εµ�ανί�εται τ� µεν�ύ

γλώσσας.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των εµ�ανι��µενων γλωσσών, εάν είναι

απαραίτητ�.

> Πιέστε GO για απ�δ�ή της επιλεγµένης

γλώσσας.

Η διαδικασία ρύθµισης π�υ

περιγρά�εται εδώ ενεργ�π�ιείται

µ�ν� �ταν η τηλε�ραση

συνδέεται για πρώτη ��ρά στ�

ρεύµα και έπειτα ενεργ�π�ιείται.

Η διαδικασία αυτή περιλαµ0άνει

την επιλ�γή γλώσσας τ�υ µεν�ύ,

τ�ν αυτ�µατ� συντ�νισµ�

τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων, τ�ν

καθ�ρισµ� της κεντρικής θέσης

µιας µηαν�κίνητης 0άσης, εάν η

τηλε�ρασή σας είναι

ε��διασµένη µε τέτ�ι�

πρ�σάρτηµα, και την καταώρηση

�π�ιασδήπ�τε επιπλέ�ν

συσκευής έετε συνδέσει.
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7ταν εµ0ανιστεί τ� µεν�ύ CONNECTIONS...

> Εάν είναι απαραίτητ�, πιέστε ss ή tt για να

επιλέHετε τις επιλ�γές π�υ αντιστ�ι�ύν

σε αυτ� π�υ έετε συνδέσει στην υπ�δ�ή

V.TAPE.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε

ανάµεσα στα στ�ιεία τ�υ µεν�ύ:

V.TAPE και AV.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε αυτή τη

ρύθµιση.

7ταν εµ0ανιστεί τ� µεν�ύ

STAND ADJUSTMENT...

Βε0αιωθείτε �τι υπάρει αρκετ�ς ώρ�ς για

την περιστρ��ή της τηλε�ρασης δεHιά και

αριστερά.

> Πιέστε GO για να Hεκινήσετε τη ρύθµιση

της 0άσης.

> Εάν διακ�πεί η ρύθµιση, στην �θ�νη

εµ�ανί�εται τ� µήνυµα 

'ADJUSTMENT FAILED'. Απ�µακρύνετε τα

αντικείµενα π�υ εµπ�δί��υν την

περιστρ��ή της τηλε�ρασης και πιέστε GO
για να Hεκινήσετε και πάλι τη ρύθµιση.

> Α��ύ �λ�κληρωθεί η ρύθµιση, εµ�ανί�εται

τ� µήνυµα 'ADJUSTMENT OK' και µετά τ�

µεν�ύ STAND POSITIONS.

> Για να απ�θηκεύσετε µία θέση 0άσης �ταν

ανά0ει η τηλε�ραση, πιέστε ss ή tt για να

στρα�εί η τηλε�ραση και τ�π�θετήστε τη

µε 0άση τη θέση απ� �π�υ

παρακ�λ�υθείτε.

> Για να απ�θηκεύσετε µια θέση 0άσης για

την κατάσταση αναµ�νής της τηλε�ρασης,

πιέστε � για να µετακινηθείτε στην

επιλ�γή TV STANDBY.

> Πιέστε ss ή tt για να στρέψετε την

τηλε�ραση και να την τ�π�θετήσετε �πως

θέλετε.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις θέσεις

σας.

Κατα&ώρηση επιπλέ%ν συσκευών

πριν απ# τ%ν αυτ#µατ% συντ%νισµ#

Εάν ένα "ίντε%, ένας απ%κωδικ%π%ιητής ή
κάπ%ια άλλη πρ#σθετη συσκευή συνδέεται µε
την τηλε#ρασή σας, η σύνδεση ανι&νεύεται
απ# την τηλε#ραση. Μπ%ρείτε να ελέγ&ετε και
επι"ε"αιώνετε την κατα&ώρηση των συσκευών
π%υ εµπλέκ%νται.

Καθ%ρισµ#ς της κεντρικής θέσης

Εάν η τηλε#ρασή σας είναι εK%διασµένη µε
την πρ%αιρετική µη&αν%κίνητη "άση, τ%
µεν%ύ STAND ADJUSTMENT εµKανίLεται
στην %θ#νη. ΑK%ύ καθ%ριστεί η κεντρική
θέση, επιλέ�τε τις αγαπηµένες σας θέσεις
#ταν η τηλε#ραση είναι αναµµένη ή σε
αναµ%νή.

CONNECTIONS

 store GO

V. TAPE V. TAPE

AV  DECODER

STAND  ADJUSTMENT

CENTRE  POSITION

 adjust GO

ADJUSTING . . .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σετικά µε τις θέσεις 0άσης, ανατρέHτε στ�

κε�άλαι� 'Πρ�ρύθµιση θέσεων 0π�υ θα

στρέ3εται η τηλε0ραση' στη σελίδα 36.
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Μετακίνηση συντ%νισµένων

πρ%γραµµάτων

Μ#λις %λ%κληρωθεί % αυτ#µατ%ς
συντ%νισµ#ς των πρ%γραµµάτων,
εµKανίLεται αυτ#µατα τ% µεν%ύ 
EDIT PROGRAMS και µπ%ρείτε να
µετακινήσετε τα συντ%νισµένα
πρ%γράµµατά σας.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAMS
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select 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

EDIT  TV  PROGRAMS

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

 move
move delete

EDIT  TV  PROGRAMS

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

 move
move delete

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

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� TUNING.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

TV TUNING. Η ένδειHη EDIT PROGRAMS

είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

EDIT PROGRAMS.

> Πιέστε � ή � για να επιλέHετε τ�

πρ�γραµµα π�υ θέλετε να µετακινήσετε.

> Πιέστε tt µία ��ρά για να µπ�ρέσετε να

µετακινήσετε τ� πρ�γραµµα. Τ�

πρ�γραµµα έει τώρα µετακινηθεί εκτ�ς

της λίστας.

> Πιέστε � ή � για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα στ�ν επιθυµητ� αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς.

> Πιέστε ss για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα πίσω µέσα στη λίστα ή για να

αλλάHετε θέσεις µε τ� πρ�γραµµα π�υ

καταλαµ0άνει τ�ν επιθυµητ� αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς.

> Τώρα, µετακινήστε τ� πρ�γραµµα τ�υ

�π�ί�υ αλλάHατε θέση σε ένα κεν� αριθµ�

πρ�γράµµατ�ς ή σε έναν αριθµ� π�υ είναι

ήδη κατειληµµέν�ς και επαναλά0ετε τη

διαδικασία.

> Lταν έετε µετακινήσει τα σετικά

πρ�γράµµατα, πιέστε � για να

επιστρέψετε µέσω των µεν�ύ ή πιέστε

EXIT για να 0γείτε απευθείας απ� τα µεν�ύ

της �θ�νης.

ΕπεHεργασία πρ�γραµµάτων – µετακίνηση,
�ν�µασία, διαγρα�ή ή συντ�νισµ�ς

Εάν � αυτ�µατ�ς συντ�νισµ�ς

�λων των πρ�γραµµάτων δεν έει

απ�θηκεύσει τα πρ�γράµµατα

στ�ν αριθµ� πρ�γράµµατ�ς π�υ

πρ�τιµάτε ή δεν έει �ν�µάσει

αυτ�µατα �λα τα απ�θηκευµένα

πρ�γράµµατα, µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε Hανά τη σειρά

εµ�άνισης των πρ�γραµµάτων και

να δώσετε σε αυτά ένα �ν�µα της

επιλ�γής σας.

Εάν τα συντ�νισµένα

πρ�γράµµατα απαιτ�ύν

επιπρ�σθετη επεHεργασία, �πως

µικρ�συντ�νισµ� ή �π�ιαδήπ�τε

άλλη ειδική ρύθµιση σετικά, π..,

µε την απ�κωδικ�π�ίηση,

ρησιµ�π�ιήστε τ� µεν�ύ MANU-

AL TUNING.

Για να µπ�ρείτε να επεHεργαστείτε

συντ�νισµένα πρ�γράµµατα,

0ε0αιωθείτε �τι έετε πρώτα

επιλέHει ως πηγή την ΤV.
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�ν%µασία συντ%νισµένων

πρ%γραµµάτων

Sταν έ&ει %λ%κληρωθεί % αυτ#µατ%ς
συντ%νισµ#ς των πρ%γραµµάτων,
εµKανίLεται αυτ#µατα τ% µεν%ύ 
EDIT PROGRAMS και µπ%ρείτε να
%ν%µάσετε τα τηλε%πτικά πρ%γράµµατα 
π%υ έ&%υν συντ%νιστεί.

EDIT  TV  PROGRAMS

character next 
 accept GO

  1 DR1
  2
  3 A
  4
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV 4

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

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

> 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. Η ένδειHη EDIT PROGRAMS

είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

EDIT PROGRAMS.

> Πιέστε � ή � για να επιλέHετε τ�

πρ�γραµµα π�υ θέλετε να �ν�µάσετε.

> Πιέστε τ� πράσιν� πλήκτρ� για να

µπ�ρέσετε να �ν�µάσετε τ� πρ�γραµµα. Τ�

µεν�ύ �ν�µασίας έει τώρα ενεργ�π�ιηθεί.

> Πιέστε � ή � για να 0ρείτε καθένα απ�

τ�υς αρακτήρες τ�υ �ν�µατ�ς.

> Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στ�ν

επ�µεν� αρακτήρα. Καθώς µετακινήστε, η

τηλε�ραση πρ�τείνει πιθανά �ν�µατα –

αλλά µπ�ρείτε ακ�µη να ρησιµ�π�ιήσετε

τα � ή � και ss ή tt για να εισάγετε ή να

τρ�π�π�ιήσετε �λ�υς τ�υς αρακτήρες για

τ� �ν�µα π�υ επιλέHατε.

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

> Εάν είναι απαραίτητ�, επαναλά0ετε τη

διαδικασία και �ν�µάστε άλλ�υς αριθµ�ύς

πρ�γραµµάτων.

> Lταν έετε �ν�µάσει τα σετικά

πρ�γράµµατα, πιέστε GO για να

απ�δεθείτε τη λίστα π�υ συντάHατε ή

πιέστε EXIT για να 0γείτε απ� τα µεν�ύ

της �θ�νης.
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∆ιαγραKή συντ%νισµένων

πρ%γραµµάτων

Sταν έ&ει %λ%κληρωθεί % αυτ#µατ%ς
συντ%νισµ#ς των πρ%γραµµάτων, µπ%ρείτε
να διαγράψετε τα συντ%νισµένα τηλε%πτικά
πρ%γράµµατα π%υ δε θέλετε.

EDIT  TV  PROGRAMS

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

 
move delete

EDIT  TV  PROGRAMS

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

more
name move

EDIT  TV  PROGRAMS

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

 move
move delete

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

> Πιέστε 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. Η ένδειHη EDIT PROGRAMS

είναι ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

EDIT PROGRAMS.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε στ�

πρ�γραµµα π�υ θέλετε να διαγράψετε.

> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τ�

πρ�γραµµα εκτ�ς της λίστας.

> Πιέστε τ� κίτριν� πλήκτρ� για να

µπ�ρέσετε να διαγράψετε τ� πρ�γραµµα –

τώρα εµ�ανί�εται µε κ�κκιν� ρώµα.

> Πιέστε τ� κίτριν� πλήκτρ� για να

διαγράψετε �ριστικά τ� πρ�γραµµα, ή

πιέστε τ� ss δύ� ��ρές για να τ�

επανα�έρετε στη λίστα.

> Lταν έετε διαγράψει τα σετικά

πρ�γράµµατα, πιέστε EXIT για να 0γείτε

απ� �λα τα µεν�ύ.

>> Επε�εργασία συντ�νισµένων τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων
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Ρύθµιση συντ%νισµένων

πρ%γραµµάτων

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITION

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

FINE  TUNE 0

DECODER OFF

TV SYSTEM B / G

SOUND STEREO

TV  MANUAL  TUNING

accept GO

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

start
store GO

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 SEARCH
 FREQUENCY
 PROGRAM  NUMBER

TV  TUNING

back select GO

TUNING  STORED

> 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� MANUAL TUNING.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

MANUAL TUNING.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

επιλ�γών στ� µεν�ύ.

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

κάθε στ�ιεί�.

> Εάν επιλέHετε NAME, τ�τε πιέστε τ�

πράσιν� πλήκτρ� για να Hεκινήσετε τη

διαδικασία �ν�µασίας. oρησιµ�π�ιήστε τα

� ή � και tt για να εισάγετε τ�υς

αρακτήρες στ� �ν�µα π�υ επιλέHατε.

> Για να ανακαλέσετε τ� επιπλέ�ν µεν�ύ 

TV MANUAL TUNING, µετακινηθείτε στ�

EXTRA και πιέστε GO. Τώρα πρ�ωρήστε

στ� µικρ�συντ�νισµ� εάν είναι σηµαντικ�

ή στην επιλ�γή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή�υ

(είσ�δ�ς απ�κωδικ�π�ιητή και σύστηµα

τηλε�ρασης εάν είναι σηµαντικ�).

> Lταν έετε �λ�κληρώσει τις αλλαγές,

πιέστε GO για να απ�δεθείτε τις

ρυθµίσεις.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τ�

ρυθµισµέν� πρ�γραµµα.

> Πιέστε EXIT για να 0γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ.

Εάν εµ�ανιστεί τ� στ�ιεί� SYSTEM στ�

µεν�ύ, 0ε0αιωθείτε �τι αναγρά�εται τ�

σωστ� σύστηµα µετάδ�σης πριν αρίσετε τ�

συντ�νισµ�:

B/G... για PAL/SECAM BG

I... για PAL I

L... για SECAM L

M... για NTSC M

D/K... για PAL/SECAM D/K

Εάν κάπ�ια πρ�γράµµατα µεταδίδ�νται σε

δύ� γλώσσες και τις θέλετε και τις δύ�,

µπ�ρείτε να απ�θηκεύσετε τ� πρ�γραµµα

δύ� ��ρές, µία ��ρά µε την κάθε γλώσσα.

Μπ%ρείτε να απ%θηκεύετε τηλε%πτικά
πρ%γράµµατα σε δικ%ύς τ%υς αριθµ%ύς
πρ%γραµµάτων. Συντ%νίστε µε ακρί"εια τη
λήψη των πρ%γραµµάτων, υπ%δεί�τε την
παρ%υσία κωδικ%π%ιηµένων πρ%γραµµάτων
και επιλέ�τε τ%υς κατάλληλ%υς τύπ%υς ή&%υ
για τ% κάθε πρ#γραµµα.
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Μπ%ρείτε να επανασυντ%νίσετε #λα τα
τηλε%πτικά πρ%γράµµατά σας επιτρέπ%ντας
στην τηλε#ραση να συντ%νιστεί αυτ#µατα σε
#λα τα πρ%γράµµατα.

Μπ�ρείτε να επιλέHετε την

αυτ�µατη εύρεση των

τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων απ�

την τηλε�ραση.

Πρ�ρυθµίστε µέρι 99

δια��ρετικά τηλε�πτικά

πρ�γράµµατα σε δικ�ύς τ�υς

αριθµ�ύς πρ�γραµµάτων και

δώστε σε κάθε πρ�γραµµα ένα

διακριτ� �ν�µα.

Μπ�ρείτε να συντ�νίσετε

καιν�ύργια πρ�γράµµατα ή να

επανασυντ�νίσετε πρ�γράµµατα

π�υ είατε διαγράψει.

Lταν συντ�νί�ετε πρ�γράµµατα

µέσω τ�υ µεν�ύ ADD PROGRAM,

τα πρ�γράµµατα π�υ είατε

συντ�νίσει πρ�ηγ�υµένως

παραµέν�υν ωρίς αλλαγές. Αυτ�

σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα

�ν�µατα των πρ�γραµµάτων, τη

θέση τ�υς στη λίστα

πρ�γραµµάτων και �π�ιαδήπ�τε

ειδική ρύθµιση π�υ έετε

απ�θηκεύσει για αυτά τα

πρ�γράµµατα, �πως ρυθµίσεις

απ�κωδικ�π�ιητή ή συστήµατ�ς

µετάδ�σης.

> 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� AUTO TUNING.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

AUTO TUNING.

> Πιέστε tt για να αρίσει � αυτ�µατ�ς

συντ�νισµ�ς.

> Lταν � αυτ�µατ�ς συντ�νισµ�ς

�λ�κληρωθεί, στην �θ�νη θα εµ�ανιστεί τ�

µεν�ύ EDIT PROGRAMS. Μπ�ρείτε τώρα

να αλλάHετε τη σειρά εµ�άνισης των

πρ�γραµµάτων, να διαγράψετε

πρ�γράµµατα ή να αλλάHετε την �ν�µασία

τ�υς.

TV  AUTO  TUNING

 start

  1 . . . . . . . .

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAMS
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

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

TV  AUTO  TUNING

 

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

DELETES  PROGRAM  GROUPS

Σηµείωση: Εάν επανασυντ�νίσετε 2λα τα

τηλε�πτικά πρ�γράµµατα, 2λες �ι �µάδες

τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων και �ι ρυθµίσεις

τηλε�πτικών πρ�γραµµάτων π�υ έ'ετε κάνει

θα 'αθ�ύν!

Επανασυντ%νισµ#ς µέσω τ%υ

αυτ#µατ%υ συντ%νισµ%ύ
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> 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� ADD PROGRAM.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

ADD PROGRAM.

> Πιέστε tt για να αρίσετε. Τα νέα

πρ�γράµµατα πρ�στίθενται αυτ�µατα

καθώς εντ�πί��νται.

> Μ�λις � συντ�νισµ�ς �λ�κληρωθεί και τα

νέα πρ�γράµµατα πρ�στεθ�ύν,

εµ�ανί�εται τ� µεν�ύ EDIT PROGRAMS.

Μπ�ρείτε τώρα να αλλάHετε τη σειρά

εµ�άνισης των πρ�γραµµάτων, να

διαγράψετε πρ�γράµµατα ή να αλλάHετε

την �ν�µασία τ�υς. � κέρσ�ρας �ωτί�ει τ�

πρώτ� απ� τα νέα πρ�γράµµατα π�υ έ�υν

µ�λις πρ�στεθεί στη λίστα.

Μπ%ρείτε να πρ%σθέσετε ένα νέ% πρ#γραµµα
ή να ενηµερώσετε ένα συντ%νισµέν%
πρ#γραµµα π%υ έ&ει για παράδειγµα
µετακινηθεί απ# τ%ν τηλε%πτικ# σταθµ#.

ADD  TV  PROGRAM

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

 start

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 19 . . . . . . . .
 20 . . . . . . . .
 21 . . . . . . . .

TV  TUNING

back select GO

Πρ%σθήκη νέων τηλε%πτικών

πρ%γραµµάτων



36 Πρ�ρύθµιση θέσεων �π�υ θα στρέ�εται
η τηλε�ραση

Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

ε��διασµένη µε την πρ�αιρετική

µηαν�κίνητη 0άση, µπ�ρείτε να

τη στρέ�ετε µε τ�

τηλεειριστήρι� Beo4.

Επιπλέ�ν, µπ�ρείτε να

πρ�γραµµατίσετε την τηλε�ραση

ώστε να στρέ�εται αυτ�µατα στην

αγαπηµένη σας θέση θέασης �ταν

ενεργ�π�ιείτε την τηλε�ραση και

στη θέση αναµ�νής �ταν την

απενεργ�π�ιείτε.

Η τηλε�ραση µπ�ρεί να

περιστρα�εί και µε τ� έρι.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TV  ON
 TV  STANDBY

TV  SETUP

back select GO

left right 
 store GO

TV  ON

TV  STANDBY

STAND  POSTIONS

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

> 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� STAND POSITIONS.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

STAND POSITIONS.

> Για να απ�θηκεύσετε µία θέση 0άσης �ταν

ανά0ει η τηλε�ραση, πιέστε ss ή tt για να

στρα�εί η τηλε�ραση και τ�π�θετήστε τη

µε 0άση τη θέση απ� �π�υ

παρακ�λ�υθείτε.

Για να απ�θηκεύσετε µια θέση της +άσης

2ταν η τηλε2ραση είναι απενεργ�π�ιηµένη

και +ρίσκεται σε αναµ�νή...

> Πιέστε � για να µετακινηθείτε στ� 

TV STANDBY.

> Πιέστε ss ή tt για να στρέψετε την

τηλε�ραση και να την τ�π�θετήσετε �πως

θέλετε.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις θέσεις

σας.

Επιλέ�τε µία θέση #ταν ενεργ%π%ιείτε την
τηλε#ραση και µία για #ταν την
απενεργ%π%ιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για πληρ���ρίες σετικά µε την

αρική εγκατάσταση της µηαν�κίνητης

0άσης, ανατρέHτε στ� κε�άλαι� 'Ρύθµιση

της τηλε0ρασής σας για πρώτη 3�ρά' στη

σελίδα 28.
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> 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 και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

CLOCK.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

CLOCK.

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

κάθε στ�ιεί�.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των δια��ρων στ�ιείων τ�υ µεν�ύ. Είναι

απαραίτητ� να εισάγετε την ώρα

ειρ�κίνητα µ�ν� εάν τ� SYNCHRONISE

είναι ρυθµισµέν� στ� NO.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

επιλ�γές 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� ρ�λ0ι δεν ενηµερωθεί για τη

µετάDαση µετα�ύ θερινής και /ειµερινής

ώρας, απλώς επιλέ�τε τ� πρ0γραµµα µε τ�

�π�ί� αρ/ικά συγ/ρ�νίσατε τ� ρ�λ0ι και τ�

ρ�λ0ι ενηµερώνεται.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµ�ανιστεί η ένδειHη

CLOCK στ� Beo4, πρέπει πρώτα να την

πρ�σθέσετε στη λίστα λειτ�υργιών τ�υ

Beo4. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες,

ανατρέHτε στ� κε�άλαι� 'Ε�ατ�µίκευση τ�υ

Beo4' στ� CD-rom.

Συντ%µ%γραKίες µηνών
Jan... Ιαν�υάρι�ς Jul... Ι�ύλι�ς

Feb... Φε0ρ�υάρι�ς Aug... Αύγ�υστ�ς

Mar... Μάρτι�ς Sep... Σεπτέµ0ρι�ς

Apr... Απρίλι�ς Oct... �κτώ0ρι�ς

May... Μάι�ς Nov... Ν�έµ0ρι�ς

Jun... Ι�ύνι�ς Dec... ∆εκέµ0ρι�ς

Συντ%µ%γραKίες ηµερών της ε"δ%µάδας
M... ∆ευτέρα

T... Τρίτη

W... Τετάρτη

T... Πέµπτη

F... Παρασκευή

S... Σά00ατ�

S... Κυριακή

Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ�µηνίας

Εάν η τηλε�ρασή σας είναι

εH�πλισµένη µε την πρ�αιρετική

µ�νάδα Master Link, µπ�ρείτε να

εισάγετε τις ρυθµίσεις για τ�

ενσωµατωµέν� ρ�λ�ι.

Lταν πρ�ρυθµίσετε την

τηλε�ραση για να ενεργ�π�ιηθεί ή

να απενεργ�π�ιηθεί µ�νη της σε

µία συγκεκριµένη ώρα, ή �ταν

πρ�ρυθµί�ετε µια εγγρα�ή µε

ρ�ν�διακ�πτη εν�ς

πρ�γράµµατ�ς σε ένα

συνδεδεµέν� 0ίντε� BeoCord 

V 8000, τ� ρ�λ�ι διασ�αλί�ει 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�

συγρ�νίσετε µε τ� teletext εν�ς

συντ�νισµέν�υ πρ�γράµµατ�ς

µέσω τ�υ µεν�ύ CLOCK. Εάν

επιλέHετε τ� συγρ�νισµ� τ�υ

ρ�λ�γι�ύ, αυτ� γίνεται µε την

υπηρεσία teletext π�υ

πρ�σ�έρεται απ� τ� τηλε�πτικ�

πρ�γραµµα 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.

Ακ�µη και αν η τηλε�ρασή σας δε

διαθέτει την πρ�αιρετική µ�νάδα

Master Link, µπ�ρείτε να

ανακαλέσετε τ� ρ�λ�ι στην �θ�νη,

µε την πρ�ϋπ�θεση �τι

παρακ�λ�υθείτε ένα πρ�γραµµα

π�υ περιλαµ0άνει την υπηρεσία

teletext.

Πριν να συγ&ρ%νίσετε τ% ρ%λ#ι µε ένα
συντ%νισµέν% πρ#γραµµα, "ε"αιωθείτε #τι
τ% συγκεκριµέν% πρ#γραµµα διαθέτει
υπηρεσία teletext.

Για να ανακαλέσετε τ� ρ�λ2ι στην �θ2νη,

πιέστε επανειληµµένα LIST για να εµ0ανιστεί

η ένδει�η CLOCK* στ� Beo4 και στη

συνέ'εια πιέστε GO. Για να καταργήσετε και

πάλι τ� ρ�λ2ι, επαναλά+ετε τη διαδικασία.

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

 TIME
 DATE
 MONTH

OPTIONS

back select GO

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2001

SYNCHRONISE YES

CLOCK

 store GO



38 Εισαγωγή ρυθµίσεων εικ�νας και ή�υ

�ι ρυθµίσεις εικ�νας και ή�υ

έ�υν γίνει απ� τ� εργ�στάσι� σε

�υδέτερες τιµές η �π�ίες

ταιριά��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 της

εικ�νας. �ι ρυθµίσεις τ�υ ή�υ

περιλαµ0άν�υν την ισ�ρρ�πία, τα

µπάσα, τα πρίµα και τ� loudness

τ�υ ή�υ.

Απ�θηκεύστε πρ�σωρινά τις

ρυθµίσεις εικ�νας και ή�υ σας –

µέρι την απενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασής σας – ή απ�θηκεύστε

τις µ�νιµα.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σετικά µε τ�ν τρ�π� αλλαγής

της µ�ρ�ής εικ�νας ανατρέHτε

στ� κε�άλαι� 'Ρύθµιση τ�υ ή/�υ

και τ�υ 3�ρµά της εικ0νας' στη

σελίδα 10.

Πρ%σαρµ#στε τις ρυθµίσεις της εικ#νας
µέσω τ%υ µεν%ύ PICTURE. Sταν
απενεργ%π%ιείτε την τηλε#ραση
ακυρών%νται %ι πρ%σωρινές ρυθµίσεις.

> 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 και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

PICTURE.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

PICTURE. Η ένδειHη BRIGHTNESS είναι

ήδη �ωτισµένη.

> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τ� BRIGHT-

NESS.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των δια��ρων στ�ιείων τ�υ µεν�ύ.

> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τις τιµές.

> Πιέστε EXIT για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις µέρι να απενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση ή...

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

τις ρυθµίσεις.

Για πηγές εικ0νας π�υ /ρησιµ�π�ι�ύν τ�

σύστηµα NTSC, υπάρ/ει µία τέταρτη επιλ�γή

– Tint (5ρωµατικ0ς τ0ν�ς) – π�υ µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε.

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

 BRIGHTNESS
 CONTRAST
 COLOUR

OPTIONS

back select GO

BRIGHTNESS . . . . . . . .

CONTRAST . . . . . . . .

COLOUR . . . . . . . .

TINT . . . . . . . .

PICTURE

 store GO

Αλλαγή Kωτειν#τητας, &ρώµατ%ς ή

αντίθεσης
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Μπ%ρείτε να ρυθµίσετε την ένταση τ%υ ή&%υ,
να επιλέ�ετε µια λειτ%υργία η&είων ή να
ρυθµίσετε την ισ%ρρ%πία των η&είων απευθείας
απ# τ% τηλε&ειριστήρι% Beo4 %π%ιαδήπ%τε
στιγµή &ωρίς να &ρειάLεται 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.

> 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 και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

SOUND.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

SOUND.

> Πιέστε � ή � για να επιλέHετε ένα

στ�ιεί� πρ�ς ρύθµιση.

> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τις τιµές ή

να επιλέHετε µία ρύθµιση.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε µεταHύ

των δια��ρων στ�ιείων τ�υ µεν�ύ.

> Πιέστε EXIT για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις µέρι να απενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση.

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

ρυθµίσεις.

Σηµειώστε 0τι �ι επιλ�γές CENTRE, LOUD-

NESS και DEFAULT είναι διαθέσιµες µ0ν� εάν

συνδέσετε η/εία στην τηλε0ραση. Ωστ0σ�,

εάν συνδέσετε η/εία στην τηλε0ραση και

µέσω των υπ�δ�/ών της πρ0σ�ψης, αυτές �ι

επιλ�γές δεν είναι διαθέσιµες.

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

 CENTRE
 BALANCE
 BASS

OPTIONS

back select GO

CENTRE . . . . . . . .

BALANCE . . . . . . . .

BASS . . . . . . . .

TREBLE . . . . . . . .

LOUDNESS YES

DEFAULT SPEAKER1

SOUND

 store GO

Αλλαγή ισ%ρρ%πίας, µπάσων,

πρίµων ή loudness



40 Επιλ�γή της γλώσσας µεν�ύ

Μπ�ρείτε να αλλάHετε

�π�ιαδήπ�τε στιγµή τη γλώσσα

των µεν�ύ π�υ επιλέγετε κατά τη

ρύθµιση της τηλε�ρασής σας για

πρώτη ��ρά.

Lταν επιλεγεί η γλώσσα τ�υ

µεν�ύ, �λα τα µεν�ύ και τα

µηνύµατα εµ�ανί��νται σε αυτή

τη γλώσσα.

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

 DANSK
 DEUTSCH
 ENGLISH

OPTIONS

back select GO

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

> 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 και πιέστε � για να �ωτίσετε τ�

MENU LANGUAGE.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

MENU LANGUAGE.

> oρησιµ�π�ιήστε � και � για να µετα0είτε

στη γλώσσα της επιλ�γής σας.

> Πιέστε GO για να καταωρήσετε την

επιλ�γή σας.

> Πιέστε � για να επιστρέψετε µέσω των

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

0γείτε απευθείας απ� �λα τα µεν�ύ.

Μπ%ρείτε να επιλέ�ετε γλώσσα για τα µεν%ύ
στην %θ#νη µέσω τ%υ µεν%ύ TV SETUP. Τ%
κείµεν% στην %θ#νη αλλάLει καθώς
µετακινείστε απ# γλώσσα σε γλώσσα.



41Τ�π�θέτηση, συνδέσεις και συντήρηση

Σε αυτ� τ� κε�άλαι�, µπ�ρείτε να

µάθετε τ�ν τρ�π� τ�π�θέτησης,

σύνδεσης και συντήρησης της

τηλε�ρασής σας. Σας δίνει επίσης

µια γενική άπ�ψη των υπ�δ�ών.

Σας συνιστ�ύµε να ακ�λ�υθήσετε

τη διαδικασία π�υ περιγρά�εται

παρακάτω �ταν ρυθµίσετε την

τηλε�ρασή σας:

– Απ�συσκευάστε και

τ�π�θετήστε την τηλε�ραση

– Λά0ετε υπ�ψη σας τ�

κατάλληλ� περι0άλλ�ν για την

τηλε�ραση

– Συνδέστε τα καλώδια, τις

πρ�σθετες συσκευές και τα

ηεία

– Τ�π�θετήστε τ� κάλυµµα των

ηείων.

Αυτή η διαδικασία περιγρά�εται

µε περισσ�τερες λεπτ�µέρειες

στις ακ�λ�υθες σελίδες.

Ρύθµιση της τηλε#ρασής σας, 42

• oειρισµ�ς της τηλε�ρασής σας

• Τ�π�θέτηση της τηλε�ρασης στ� σπίτι σας

• �λ�κλήρωση συνδέσεων

Υπ%δ%&ές, 44

• Υπ�δ�ές ΑV και κεραίας

Υπ%δ%&ές πρ#σ%ψης, 45

• Υπ�δ�ές πρ�σ�ψης

• Ενεργ�π�ίηση ή απενεργ�π�ίηση

• Παρακ�λ�ύθηση 0ιντε�κάµερας στην τηλε�ρασή σας

• Αντιγρα�ή απ� µια 0ιντε�κάµερα

Συντήρηση της τηλε#ρασής σας, 46

• Καθαρισµ�ς των επι�ανειών τ�υ πλαισί�υ

• Σετικά µε την �θ�νη

• Καθαρισµ�ς τ�υ Beo4

• Αλλαγή των µπαταριών τ�υ Beo4
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Για πληρ���ρίες σετικά µε την

εγκατάσταση των καλωδίων στ�

πίσω µέρ�ς της τηλε�ρασης,

ανατρέHτε στην απέναντι σελίδα.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες

σετικά µε τις υπ�δ�ές στην

πρ�σ�ψη, ανατρέHτε στη 

σελίδα 45. Κατά την ανύψωση και µετακίνηση της

τηλε0ρασης, πιάστε την εσ�/ή (A) µε τ� ένα

/έρι, ενώ µε τ� άλλ� /έρι σταθερ�π�ιείτε την

τηλε0ραση στην επάνω γωνία τ�υ η/εί�υ.

$ταν ανασηκώνετε την τηλε0ραση για να την

τ�π�θετήσετε στη Dάση (πρ�αιρετικ0

α�εσ�υάρ), 3ρ�ντίστε να µην απ�κτήσει κλίση

η τηλε0ραση 0ταν τη /αµηλώνετε για να την

τ�π�θετήσετε στ�ν �δηγ0 πείρ� της Dάσης.

Ρύθµιση της τηλε�ρασής σας

A A

�ειρισµ#ς της τηλε#ρασής σας

Λ#γω τ%υ "άρ%υς της τηλε#ρασης,
%π%ιαδήπ%τε µετακίνηση της τηλε#ρασης θα
πρέπει να γίνεται απ# δύ% άτ%µα.

Η τηλε#ραση έ&ει δύ% εσ%&ές για την
ανύψωση τ%υ συστήµατ%ς. Η εικ#να δε�ιά
δεί&νει τη θέση κάθε εσ%&ής.

Απ��ύγετε την τ�π�θέτηση της τηλε�ρασής

σας σε άµεσ� ηλιακ� ή τενητ� �ως, �πως

ένα πρ�0�λέα, καθώς κάτι τέτ�ι� µπ�ρεί να

επηρεάσει την ευαισθησία τ�υ δέκτη τ�υ

τηλεειριστηρί�υ.

Βε0αιωθείτε �τι η τηλε�ραση είναι

ρυθµισµένη, τ�π�θετηµένη και συνδεδεµένη

σύµ�ωνα µε αυτ� τ�ν �δηγ�.

Η τηλε�ραση είναι σεδιασµένη για ρήση

µ�ν� σε εσωτερικ�ύς, Hηρ�ύς, �ικιακ�ύς

ώρ�υς και για θερµ�κρασίες µεταHύ 

10 και 40°C.

Μην τ�π�θετείτε �π�ιαδήπ�τε αντικείµενα

πάνω στην τηλε�ραση.

Τ�π�θετείτε πάντ�τε την τηλε�ραση σε

σταθερή και επίπεδη επι�άνεια. Εάν

τ�π�θετηθεί επάνω σε µαλακ� και 0αρύ

τάπητα, πρέπει να πρ�στατευθεί απ� πιθανή

ανατρ�πή.

Εάν η τηλε�ρασή σας τ�π�θετηθεί επάνω σε

µια 0άση της Bang & Olufsen µε τρ��ύς,

πρέπει πάντα να µετακινείται µε ιδιαίτερη

πρ�σ�ή. Πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη

πρ�σ�ή �ταν µετακινείτε µια τηλε�ραση µε

τη 0άση της πάνω απ� µη επίπεδες

επι�άνειες ή εµπ�δια, �πως για παράδειγµα

ένα αλί, ένα καλώδι� στ� πάτωµα.

Μην πρ�σπαθήσετε να απ�συναρµ�λ�γήσετε

την τηλε�ραση µ�ν�ι σας. Α�ήστε τέτ�ι�υ

είδ�υς εργασίες στ� εHειδικευµέν�

πρ�σωπικ� τ�υ σέρ0ις.

Τ%π%θέτηση τ%υ καλύµµατ%ς των η&είων:
Πιάν�ντας τις γωνίες τ�υ πλαισί�υ της �θ0νης

µε τα δά/τυλά σας, σπρώ�τε τ� πρ�ς τα µέσα

µε τις παλάµες σας µέ/ρι τ� κάλυµµα τ�υ

η/εί�υ να κ�υµπώσει στη θέση τ�υ. Ελέγ�τε

0λα τα σηµεία επα3ής για να DεDαιωθείτε 0τι

τ� κάλυµµα έ/ει τ�π�θετηθεί καλά.

Εάν έ/ετε µια µη/αν�κίνητη Dάση, α3ήστε

αρκετ0 /ώρ� γύρω απ0 την τηλε0ραση ώστε

να περιστρέ3εται ελεύθερα. Η τηλε0ραση

µπ�ρεί να περιστρα3εί και µε τ� /έρι.
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Συνδέσεις

Sταν εγκαθιστάτε την τηλε#ραση µ#νη της,
απλώς συνδέστε την κεραία και την
τηλε#ραση στ% ρεύµα.

Ωστ2σ�, εάν πρ2κειται να συνδέσετε στην

τηλε2ραση η'εία, ένα η'�σύστηµα ή

�π�ιαδήπ�τε άλλη συσκευή, µη τη συνδέετε

ακ2µη στην πρί=α! 

Sταν %λ%κληρωθ%ύν %ι συνδέσεις και τα
καλώδια τ%π%θετηθ%ύν #πως περιγράKεται
σε αυτή τη σελίδα, ενεργ%π%ιήστε τ%
διακ#πτη τρ%K%δ%σίας στην πρ#σ%ψη της
τηλε#ρασης. Ανά"ει µια π%λύ µικρή λυ&νία
κ#κκιν%υ &ρώµατ%ς κάτω απ# την %θ#νη. Η
συσκευή "ρίσκεται σε κατάσταση αναµ%νής
και είναι έτ%ιµη να &ρησιµ%π%ιηθεί. Εάν η
τηλε#ρασή σας έ&ει εγκατασταθεί µ#νη της,
µπ%ρείτε να συντ%νίσετε πρ%γράµµατα #πως
περιγράKεται στ% κεKάλαι% 'Ρύθµιση της

τηλε2ρασής σας για πρώτη 0�ρά' στη 
σελίδα 28.

Η τηλε#ρασή σας είναι σ&εδιασµένη να
"ρίσκεται σε κατάσταση αναµ%νής, #ταν δε
&ρησιµ%π%ιείται. Γι' αυτ# τ% λ#γ%, για να
διευκ%λυνθεί η λειτ%υργία τηλε&ειρισµ%ύ,
είναι "ασικ# να αKήνετε τ% διακ#πτη αν%ικτ#
(θέση %n) (Kαίνεται απ# τ% κ#κκιν% Kωτάκι
αναµ%νής στην πρ#σ%ψη).

2
3

1

BeoVision 3

BA

1 Υπ�δ�ές ηείων και ψη�ιακής εισ�δ�υl

2 Υπ�δ�ές ΑV και κεραίας

3 Υπ�δ�ές πρ�σ�ψης

Για περισσ0τερες πληρ�3�ρίες σ/ετικά µε

τ�ν τρ0π� σύνδεσης συσκευών, ανατρέ�τε

στ� κε3άλαι� '7ι υπ�δ�/ές' στη σελίδα 44.

Εάν η τηλε0ραση είναι ε��πλισµένη µε τ�ν

ενσωµατωµέν� διαµ�ρ3ωτή συστήµατ�ς, θα

παρατηρήσετε 0τι η υπ�δ�/ή TV π�υ

παρ�υσιά9εται στην εικ0να είναι

κατειληµµένη, και 0τι υπάρ/ει µία δεύτερη,

ελεύθερη υπ�δ�/ή ακριDώς κάτω απ0 µία

υπ�δ�/ή µε την ένδει�η LINK. Αντί αυτ�ύ

συνδέστε την ε�ωτερική σας κεραία

τηλε0ρασης σε αυτή την υπ�δ�/ή TV.

ΣΗΜΑΝΤΙΚ7! Πρέπει να στερεώσετε τ�

καλώδι� τρ�3�δ�σίας στην τηλε0ραση

/ρησιµ�π�ιώντας τα άγκιστρα καλωδίων (A)

και τ� δεµατικ0 καλωδίων (B). Εάν δεν τ�

κάνετε, τ� καλώδι� µπ�ρεί να Dγει απ0 την

υπ�δ�/ή τ�υ.

Τ� παρε/0µεν� καλώδι� τρ�3�δ�σίας και τ�

3ις είναι ειδικά σ/εδιασµένα για την

τηλε0ραση και θα πρέπει να

/ρησιµ�π�ι�ύνται µε πρ�σ�/ή. Απ�3εύγετε

να λυγί9ετε, τσακί9ετε ή υπ�Dάλετε τα

καλώδια σε πίεση ή κρ�ύση. Εάν αλλά�ετε

την υπ�δ�/ή ή µε 0π�ι� τρ0π� καταστρέψετε

τ� καλώδι� τ�υ ρεύµατ�ς, θα επηρεαστεί

αρνητικά η εικ0να της τηλε0ρασης! 

Ένδει�η αναµ�νής

∆ιακ2πτης
ρεύµατ�ς
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Υπ�δ�ές

�ι υπ�δ�ές της τηλε�ρασής σας

επιτρέπ�υν τη σύνδεση καλωδίων

σήµατ�ς εισ�δ�υ καθώς και µία

π�ικιλία επιπλέ�ν συσκευών,

�πως ένα 0ίντε� ή ένα

συνδεδεµέν� η�σύστηµα της

Bang & Olufsen.

�ι υπ�δ�ές V.TAPE και AV είναι

διαθέσιµες για σύνδεση µε

επιπλέ�ν συσκευές.

�π�ιεσδήπ�τε συσκευές π�υ

είναι συνδεδεµένες σε αυτές τις

υπ�δ�ές πρέπει να είναι

καταωρηµένες στ� µεν�ύ CON-

NECTIONS. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέHτε στην

εν�τητα 'Κατα/ώρηση επιπλέ�ν

συσκευών πριν απ0 τ�ν αυτ0µατ�

συντ�νισµ0' στη σελίδα 29.

Υπ%δ%&ές η&είων και ψηKιακής εισ#δ%υl
�ι υπ%δ%&ές αυτές είναι διαθέσιµες µ#ν%
εάν η τηλε#ρασή σας έ&ει ενσωµατωµένη
µ%νάδα ή&%υ surround. Για περισσ#τερες
πληρ%K%ρίες, ανατρέ�τε στ% κεKάλαι%
'∆ιάτα�η η'είων – ή'�ς surround' στ% 
CD-rom.

V.TAPE
Yπ�δ�ή 21 ακίδων για σύνδεση εν�ς 0ίντε�

BeoCord V 8000, εν�ς κύρι�υ

απ�κωδικ�π�ιητή ή εν�ς άλλ�υ 0ίντε�.

Μπ�ρείτε επίσης να συνδέσετε άλλ�υς

τύπ�υς πρ�σθετων συσκευών.

AV
Yπ�δ�ή 21 ακίδων για τη σύνδεση ΑV άλλων

συσκευών, εν�ς DVD player, εν�ς set-top box

ή εν�ς δεύτερ�υ απ�κωδικ�π�ιητή.

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

συσκευών εικ�νας π�υ δεν είναι της Bang &

Olufsen.

STAND
Για τη σύνδεση µιας µηαν�κίνητης 0άσης ή

αµηλής 0άσης.

MASTER LINK
Υπ�δ�ή για σύνδεση εν�ς συµ0ατ�ύ

η�συστήµατ�ς της Bang & Olufsen. Η

υπ�δ�ή αυτή λειτ�υργεί µ�ν� εάν η

τηλε�ρασή σας είναι εH�πλισµένη µε την

ενσωµατωµένη µ�νάδα Master Link.

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

ή�υ απ� τ� BeoLink µέσα στ� σπίτι.

LINK TV
Yπ�δ�ή εH�δ�υ κεραίας για διαν�µή

σηµάτων εικ�νας σε άλλα δωµάτια.

∆ιαθέσιµη µ�ν� εάν η τηλε�ρασή σας

διαθέτει τ�ν ενσωµατωµέν� διαµ�ρ�ωτή

συστήµατ�ς.

TV
Υπ�δ�ή εισ�δ�υ κεραίας για την εHωτερική

κεραία τηλε�ρασης ή τ�υ καλωδιακ�ύ

τηλε�πτικ�ύ δικτύ�υ. Εάν η τηλε�ρασή σας

είναι εH�πλισµένη µε τ�ν ενσωµατωµέν�

διαµ�ρ�ωτή συστήµατ�ς, συνδέστε την

εHωτερική σας κεραία στην υπ�δ�ή µε

ένδειHη LINK TV.

POWER LINK
Για τη σύνδεση εHωτερικών ηείων Bang &

Olufsen.

IR-OUT
Για σύνδεση εν�ς set-top box.

~
Σύνδεση στ� ρεύµα.
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Αντιγρα0ή µίας εγγρα0ής απ2

+ιντε�κάµερα...

> Σύνδεση της 0ιντε�κάµεράς σας και

έναρHη αναπαραγωγής στη 0ιντε�κάµερα.

> Πιέστε δύ� ��ρές RECORD για την έναρHη

της εγγρα�ής.

Εάν επιλέ�ετε άλλη πηγή ή απενεργ�π�ιήσετε

την τηλε0ραση κατά τη διάρκεια εγγρα3ής

απ0 τη Dιντε�κάµερα, η εγγρα3ή θα διακ�πεί.

∆εν είναι δυνατή η πρ�D�λή τηλε�πτικών

πρ�γραµµάτων κατά την εγγρα3ή.

Υπ�δ�ές πρ�σ�ψης

�ι υπ�δ�ές πρ�σ�ψης της

τηλε�ρασης 0ρίσκ�νται στ�

µπρ�στιν� µέρ�ς της τηλε�ρασης

κάτω απ� την �θ�νη.

Μπ�ρείτε να συνδέσετε

ακ�υστικά και να ακ�ύσετε ένα

τηλε�πτικ� πρ�γραµµα ή

µπ�ρείτε να συνδέσετε µία

0ιντε�κάµερα και να

παρακ�λ�υθήσετε τις ταινίες π�υ

µαγνητ�σκ�πήσατε στην

τηλε�ραση. Εάν συνδέσατε ένα

0ίντε� BeoCord V 8000, µπ�ρείτε

να αντιγρά�ετε εγγρα�ές απ�

µια 0ιντε�κάµερα σε µια

0ιντε�κασέτα.

Υπ%δ%&ές πρ#σ%ψης ΑντιγραKή απ# µια "ιντε%κάµερα

Εάν συνδέσατε ένα "ίντε% #πως τ% 
BeoCord V 8000, µε την τηλε#ρασή σας, και
συνδέσετε τη "ιντε%κάµερά σας στις
υπ%δ%&ές της πρ#σ%ψης, µπ%ρείτε να
αντιγράKετε εγγραKές απ# τη "ιντε%κάµερα
σε µια "ιντε%κασέτα.

PHONESLRVIDEO

Video R – L 
�ι υπ�δ�ές αυτές πρ��ρί��νται για τη

σύνδεση µιας 0ιντε�κάµερας:

VIDEO: Για τ� σήµα 0ίντε�.

R – L: Για σύνδεση ή�υ (αριστερ� και

δεHί κανάλι ή�υ αντίστ�ια).

PHONES
Μπ�ρείτε να συνδέσετε στερε��ωνικά

ακ�υστικά στην υπ�δ�ή µε την ένδειHη

PHONES. Lταν συνδέσετε τα ακ�υστικά τα

ηεία της τηλε�ρασης παύ�υν να

ακ�ύγ�νται, ενώ � ή�ς επιστέ�ει �ταν

απ�συνδέσετε τα ακ�υστικά.

Παρακ%λ%ύθηση "ιντε%κάµερας

στην τηλε#ρασή σας

Για να παρακ%λ%υθείτε εγγραKές απ# µια
"ιντε%κάµερα, συνδέστε τη "ιντε%κάµερα
και ενεργ%π%ιήστε την τηλε#ραση. Sταν
αρ&ίσετε την αναπαραγωγή στην κάµερα, η
τηλε#ραση κατα&ωρεί αυτ#µατα τ% σήµα και
µπ%ρείτε να δείτε τις εικ#νες απ# τη
"ιντε%κάµερα στην %θ#νη.

Για να παρακ�λ�υθήσετε τις εγγρα0ές της

+ιντε�κάµεράς σας...

> Σύνδεση της 0ιντε�κάµεράς σας και

έναρHη αναπαραγωγής στη 0ιντε�κάµερα.

> Πιέστε TV για να ενεργ�π�ιήσετε την

τηλε�ραση. Τ� σήµα της 0ιντε�κάµερας

εµ�ανί�εται αυτ�µατα.

Εάν απενεργ�π�ιηθεί τ� σήµα της

+ιντε�κάµερας...

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� CAMCORD στ� Beo4 και

στη συνέεια πιέστε GO.

Για να εµ3ανιστεί η ένδει�η CAMCORD στ�

Beo4, πρέπει πρώτα να την πρ�σθέσετε στη

λίστα λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για περισσ0τερες

πληρ�3�ρίες, ανατρέ�τε στ� κε3άλαι�

'Ε�ατ�µίκευση τ�υ Beo4' στ� CD-rom.
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Η τακτική συντήρηση, �πως �

καθαρισµ�ς της τηλε�ρασης,

είναι στις ευθύνες τ�υ ρήστη.

Για να έετε τα καλύτερα

απ�τελέσµατα, ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες στα δεHιά. Παρακαλ�ύµε

επικ�ινωνήστε µε τ�ν

αντιπρ�σωπ� της Bang & Olufsen

για να σας υπ�δείHει τις

συστάσεις για την τακτική

συντήρηση.

�π�ιαδήπ�τε ελαττωµατικά

εHαρτήµατα καλύπτ�νται απ�

την εγγύηση κατά την περί�δ�

ισύ�ς της.

Καθαρισµ#ς των επιKανειών τ%υ

πλαισί%υ

Σκ%υπίστε τη σκ#νη απ# τις επιKάνειες,
&ρησιµ%π%ιώντας ένα στεγν#, µαλακ# πανί.
ΑKαιρέστε 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.

Π�τέ µη 'ρησιµ�π�ιείτε �ιν2πνευµα ή

άλλ�υς διαλύτες για να καθαρίσετε

�π�ι�δήπ�τε µέρ�ς της τηλε2ρασης.

Σ&ετικά µε την %θ#νη

Για τ%ν καθαρισµ# της %θ#νης,
&ρησιµ%π%ιείτε ένα ήπι% καθαριστικ# για
τLάµια. Για να διατηρηθεί η "έλτιστη
απ#δ%ση της %θ#νης, "ε"αιωθείτε #τι δεν
έ&%υν µείνει πάνω στην %θ#νη ί&νη ή
σηµάδια απ# τ% υγρ# καθαρισµ%ύ.

Για να απ%Kύγετε τ% λέρωµα τ%υ
καλύµµατ%ς η&είων κατά τ% καθάρισµα της
%θ#νης, συνιστ%ύµε να αKαιρέσετε απ# πριν
τ% κάλυµµα η&είων.

�δηγίες καθαρισµ�ύ καλύµµατ�ς η'είων...

> ∆ιαλύστε 25 γραµµάρια απ�ρρυπαντικ�ύ

ωρίς �πτικ� λευκαντικ� σε 1 λίτρ�

λιαρ�ύ νερ�ύ (40°C).

> Απλώστε τη σαπ�υνάδα στ� κάλυµµα

ηείων µε ένα µαλακ� σ��υγγάρι.

> Τ� κάλυµµα ηείων θα πρέπει να µ�υλιάσει

τελείως µέσα στη σαπ�υνάδα.

> Α�ήστε τη σαπ�υνάδα επάνω στ� κάλυµµα

ηείων για περίπ�υ µισή ώρα και στη

συνέεια Hε0γάλτε καλά µε τρε�ύµεν�

νερ�.

> Α�ήστε τ� κάλυµµα ηείων να στεγνώσει

σε επίπεδη και �ρι��ντια επι�άνεια. Μην

παραλείψετε να τ�π�θετήσετε τ� κάλυµµα

ηείων µε τ� εµπρ�ς µέρ�ς πρ�ς τα κάτω

κατά τ� στέγνωµα.

Για να αKαιρέσετε τ% κάλυµµα η&είων:
Πιάν�ντας τις επάνω γωνίες τ�υ καλύµµατ�ς

µε τα δάτυλά σας, σπρώHτε τ� πρ�ς τα µέσα

επάνω στην �θ�νη µε τ�υς αντίειρές σας

µέρι τ� κάλυµµα τ�υ ηεί�υ να

απελευθερωθεί απ� την �θ�νη. Εάν

ρειά�εται, επαναλά0ετε τη διαδικασία µε τις

κάτω γωνίες τ�υ καλύµµατ�ς.

Για να τ%π%θετήσετε τ% κάλυµµα η&είων:
Πιάν�ντας τις γωνίες τ�υ πλαισί�υ τ�υ ηεί�υ

µε τα δάτυλά σας, σπρώHτε τ� πρ�ς τα µέσα

µε τις παλάµες σας µέρι τ� κάλυµµα τ�υ

ηεί�υ να κ�υµπώσει στη θέση τ�υ. ΕλέγHτε

�λα τα σηµεία επα�ής για να 0ε0αιωθείτε �τι

τ� κάλυµµα έει τ�π�θετηθεί καλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν τ� µπρ�στιν� γυάλιν� µέρ�ς

της �θ�νης ραγίσει ή σπάσει κάπ�ι� µικρ�

κ�µµάτι ή υπ�στεί �ηµιά µε �π�ι�δήπ�τε άλλ�

τρ�π�, θα πρέπει να αντικατασταθεί άµεσα

δια��ρετικά είναι δυνατ�ν να πρ�κληθ�ύν

σωµατικές 0λά0ες. Μπ�ρείτε να παραγγείλετε

τ� ανταλλακτικ� τ�υ µπρ�στιν�ύ γυαλι�ύ σε

ένα κατάστηµα της Bang & Olufsen.
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Καθαρισµ#ς τ%υ Beo4

Σκ%υπίστε τ% τηλε&ειριστήρι% Beo4 µε ένα
µαλακ#, &ωρίς &ν%ύδι και καλά στυµµέν%
ύKασµα.

Αλλαγή των µπαταριών τ%υ Beo4

Sταν εµKανιστεί τ% µήνυµα BATTERY στην
%θ#νη τ%υ Beo4, θα πρέπει να αλλά�ετε τις
µπαταρίες τ%υ τηλε&ειριστηρί%υ.

Τ% Beo4 &ρειάLεται 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.

ΑK%ύ αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, πρέπει
να περιµένετε 10 δευτερ#λεπτα µέ&ρι στην
%θ#νη να εµKανιστεί τ% µήνυµα TV. Τ%
τηλε&ειριστήρι% Beo4 είναι και πάλι έτ%ιµ%
για &ρήση.

1

2

3

1

2
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Απ%κωδικ%π%ιητής
Σύνδεση εν�ς απ�κωδικ�π�ιητή,

CD-rom σελ. 3

Υπ�δ�ές AV, 44

Βάση
Καθ�ρισµ�ς της κεντρικής θέσης – 

αρική ρύθµιση, 29

Περιστρ��ή της τηλε�ρασης, 9

Πρ�ρύθµιση θέσεων �π�υ θα στρέ�εται η

τηλε�ραση, 36

Τι υπάρει στ� µεν�ύ STAND POSITIONS,

CD-rom σελ. 30

Βίντε% – BeoCord V 8000
Αναπαραγωγή και ανα�ήτηση σε µια

0ιντε�κασέτα, 24

Εάν έετε ένα BeoCord V 8000..., 24

Εγγρα�ές µε ρ�ν�διακ�πτη απ� 

τ� teletext, 24

Εγγρα�ή µέσω τ�υ µεν�ύ στην �θ�νη, 25

Έλεγ�ς των ήδη πρ�γραµµατισµένων

εγγρα�ών, 25

Βιντε%κάµερα
Αντιγρα�ή απ� µια 0ιντε�κάµερα, 45

Παρακ�λ�ύθηση 0ιντε�κάµερας στην

τηλε�ρασή σας, 45

Σύνδεση µε 0ιντε�κάµερα – υπ�δ�ές στην

πρ�σ�ψη, 45

Γλώσσα
Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή�υ ή της 

γλώσσας, 10

Αρική ρύθµιση – επιλ�γή γλώσσας µεν�ύ, 28 

Επιλ�γή της γλώσσας µεν�ύ, 40

Τι υπάρει στ� µεν�ύ MENU LANGUAGE,

CD-rom σελ. 31

Εικ#να
Ρύθµιση τ�υ ��ρµά της εικ�νας, 11

Ρύθµιση �ωτειν�τητας, ρώµατ�ς ή

αντίθεσης, 38

Τι υπάρει στ� µεν�ύ PICTURE,

CD-rom σελ. 31

BeoLink
∆ιαµ�ρ�ωτής συστήµατ�ς, CD-rom σελ. 12

∆ιαν�µή ή�υ και εικ�νας µε τ� BeoLink,

CD-rom σελ. 11

Η τηλε�ρασή σας σε ένα διασυνδεδεµέν�

δωµάτι�, CD-rom σελ. 13

Λειτ�υργία τ�υ διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ,

CD-rom σελ. 14

Ρύθµιση επιλ�γών – τηλε�ραση σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, CD-rom σελ. 13

Συνδέσεις – τηλε�ραση σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, CD-rom σελ. 13

Συνδέσεις διασύνδεσης, CD-rom σελ. 11

Συν�τητα σύνδεσης, CD-rom σελ. 12

Τι υπάρει στ� µεν�ύ LINK FREQUENCY,

CD-rom σελ. 28

Τι υπάρει στ� µεν�ύ MODULATOR SETUP,

CD-rom σελ. 28

Υπ�δ�ή Master Link, σελ. 44

Master Link
∆ιαν�µή ή�υ και εικ�νας µε τ� BeoLink,

CD-rom σελ. 11

Η τηλε�ρασή σας σε ένα διασυνδεδεµέν�

δωµάτι�, CD-rom σελ. 13

Σύνδεση και ειρισµ�ς εν�ς η�συστήµατ�ς,

CD-rom σελ. 9

Υπ�δ�ές AV, 44

Set-top box
Γενική λειτ�υργία τ�υ Beo4, 23

Μεν�ύ τ�υ Set-Top Box Controller, 22

Σύνδεση εν�ς set-top box, CD-rom σελ. 3

oρήση εν�ς set-top box σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, 23

oρήση τ�υ µεν�ύ τ�υ set-top box, 23

Teletext
Απ�θήκευση αγαπηµένων σελίδων 

teletext, 13

Βασικές λειτ�υργίες teletext, 12

Εγγρα�ές µε ρ�ν�διακ�πτη απ� τ� 

teletext, 24

Καθηµερινή ρήση των σελίδων MEMO, 13

Ακ%υστικά
Σύνδεση µε τις υπ�δ�ές πρ�σ�ψης, 45

Ενδεί�εις και µεν%ύ
Εµ�ανι��µενες πληρ���ρίες και µεν�ύ, 5

Μεν�ύ στην �θ�νη, CD-rom σελ. 25

Επικ%ινωνία
Επικ�ινωνία µε την Bang & Olufsen, 50

Η&εία
Αλλαγή ισ�ρρ�πίας ή συνδυασµ�ύ ηείων, 11
∆ιάταHη ηείων – ή�ς surround,
CD-rom σελ. 16
Επιλ�γή συνδυασµ�ύ ηείων, CD-rom σελ. 21 
Πρ�0�λή τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ συστήµατ�ς
ενεργ�ύ ή�υ, CD-rom σελ. 22
Ρυθµίσεις ή�υ, CD-rom σελ. 20
Ρύθµιση της απ�στασης των ηείων,
CD-rom σελ. 18
Ρύθµιση της έντασης ή�υ,
CD-rom σελ. 19
Σύνδεση ηείων, CD-rom σελ. 17
Τ�π�θέτηση εHωτερικών ηείων,
CD-rom σελ. 16
Υπ�δ�ές ηείων και ψη�ιακής εισ�δ�υ, 44

Ή&%ς
Αλλαγή ισ�ρρ�πίας ή συνδυασµ�ύ ηείων, 11
Αλλαγή ισ�ρρ�πίας, µπάσων, πρίµων 
ή loudness, 39
Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή�υ ή 
της γλώσσας, 10
∆ιάταHη ηείων – ή�ς surround,
CD-rom σελ. 16–22
Ρύθµιση ή σίγαση τ�υ ή�υ, 10
Τι υπάρει στ� µεν�ύ SOUND ADJUSTMENT,
CD-rom σελ. 30
Τι υπάρει στ� µεν�ύ SOUND SYSTEM,
CD-rom σελ. 33
Τι υπάρει στ� µεν�ύ SPEAKER DISTANCE,
CD-rom σελ. 32
Τι υπάρει στ� µεν�ύ SPEAKER LEVEL,
CD-rom σελ. 32
Τι υπάρει στ� µεν�ύ SPEAKER TYPE,
CD-rom σελ. 32

Θέση της τηλε#ρασης
Περιστρ��ή της τηλε�ρασης, 9
Πρ�ρύθµιση θέσεων �π�υ θα στρέ�εται η
τηλε�ραση, 36
Τι υπάρει στ� µεν�ύ STAND POSITIONS,
CD-rom σελ. 30
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Συντ%νισµ#ς
Αυτ�µατ�ς συντ�νισµ�ς – αρική ρύθµιση

της τηλε�ρασής σας, 28

∆ιαγρα�ή συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων, 32

Επανασυντ�νισµ�ς µέσω τ�υ αυτ�µατ�υ

συντ�νισµ�ύ, 34

Μετακίνηση συντ�νισµένων 

πρ�γραµµάτων, 30

�ν�µασία συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων, 31

Πρ�σθήκη νέων τηλε�πτικών 

πρ�γραµµάτων, 35

Ρύθµιση συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων, 33

Τι υπάρει στ� µεν�ύ ADD PROGRAMS,

CD-rom σελ. 26

Τι υπάρει στ� µεν�ύ AUTO TUNING,

CD-rom σελ. 27

Τι υπάρει στ� πρ�σθετ� µεν�ύ 

TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27

Τι υπάρει στ� πρώτ� µεν�ύ 

TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27

Τηλε%πτικά πρ%γράµµατα
Ανάκληση µιας λίστας καναλιών, 8

Αυτ�µατ�ς συντ�νισµ�ς – αρική ρύθµιση

της τηλε�ρασής σας, 28

∆ιαγρα�ή συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων, 32

Επανασυντ�νισµ�ς µέσω τ�υ αυτ�µατ�υ

συντ�νισµ�ύ, 34

Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ πρ�γράµµατ�ς, 8

Μετακίνηση συντ�νισµένων 

πρ�γραµµάτων, 30

�ν�µασία συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων, 31

Πρ�σθήκη νέων τηλε�πτικών 

πρ�γραµµάτων, 35

Ρύθµιση συντ�νισµένων πρ�γραµµάτων, 33

Τι υπάρει στ� µεν�ύ ADD PROGRAMS,

CD-rom σελ. 26

Τι υπάρει στ� µεν�ύ AUTO TUNING,

CD-rom σελ. 27

Τι υπάρει στ� µεν�ύ EDIT PROGRAMS,

CD-rom σελ. 26

Τι υπάρει στ� µεν�ύ PROGRAM GROUPS,

CD-rom σελ. 26

Τι υπάρει στ� πρ�σθετ� µεν�ύ 

TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27

Τι υπάρει στ� πρώτ� µεν�ύ 

TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27

Κωδικ#ς PIN
Αλλαγή ή διαγρα�ή τ�υ κωδικ�ύ PIN, 20
Εάν Hεάσετε τ�ν κωδικ� σας PIN, 21
Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς 
κωδικ�ύ PIN, 20
oρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN, 21

�µάδες
∆ηµι�υργία �µάδων, 14

Επιλ�γή πρ�γραµµάτων σε µία �µάδα, 14

Μετακίνηση πρ�γραµµάτων µέσα σε µία

�µάδα, 15

Τι υπάρει στ� µεν�ύ PROGRAM GROUPS,

CD-rom σελ. 26

Ρ%λ#ι
Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ�µηνίας, 37

Τι υπάρει στ� µεν�ύ CLOCK,

CD-rom σελ. 31

Συνδέσεις
DVD 1, CD-rom σελ. 5 

Set-top box, CD-rom σελ. 4

Ακ�υστικά, 45

Απ�κωδικ�π�ιητής, CD-rom σελ. 3

Βίντε� BeoCord V 8000, CD-rom σελ. 6

Ηεία, CD-rom σελ. 16

Η�σύστηµα – σύνδεση µε την τηλε�ραση,

CD-rom σελ. 9

Καταώρηση πρ�σθετων συσκευών εικ�νας,

CD-rom σελ. 7

Συνδέσεις – τηλε�ραση σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, CD-rom σελ. 13

Συνδέσεις διασύνδεσης, CD-rom σελ. 11

Σύνδεση ρεύµατ�ς και κεραίας, 43

Τι υπάρει στ� µεν�ύ CONNECTIONS,

CD-rom σελ. 30

Υπ�δ�ές AV, 44

Υπ�δ�ές ηείων και ψη�ιακής εισ�δ�υ, 44

Υπ�δ�ές πρ�σ�ψης, 45

Συντήρηση
Αλλαγή των µπαταριών τ�υ Beo4, 47

Καθαρισµ�ς τ�υ Beo4, 47

Καθαρισµ�ς των επι�ανειών τ�υ πλαισί�υ, 46

Ρύθµιση της τηλε�ρασής σας, 42

Σετικά µε την �θ�νη, 46

Τηλε&ειριστήρι% Beo4
Αλλαγή των µπαταριών τ�υ Beo4, 47

Γνωριµία µε την BeoVision 3 και τ� Beo4, 4

ΕHατ�µίκευση τ�υ Beo4, CD-rom σελ. 23

Καθαρισµ�ς τ�υ Beo4, 47

Τ%π%θέτηση
Ρύθµιση της τηλε�ρασής σας, 42

Υπ%δ%&ές
Υπ�δ�ές AV, 44

Υπ�δ�ές ηείων και ψη�ιακής εισ�δ�υ, 44

Υπ�δ�ές πρ�σ�ψης, 45

Υπ#τιτλ%ι
Υπ�τιτλ�ι απ� teletext, 12

�ρ%ν%διακ#πτης
Αναπαραγωγή και αναµ�νή µε

ρ�ν�διακ�πτη, 18

Αυτ�µατη έναρHη και απενεργ�π�ίηση της

τηλε�ρασής σας, 18

Εγγρα�ές µε ρ�ν�διακ�πτη απ� 

τ� teletext, 24

Πρ�0�λή, επεHεργασία ή διαγρα�ή εν�ς

ρ�ν�διακ�πτη, 19

Ρύθµιση της ώρας και της ηµερ�µηνίας, 37



Κατασκευά�εται κατ�πιν αδείας απ�

τα Dolby Laboratories. Εµπιστευτικές

αδηµ�σίευτες εργασίες. Copyright

1992–1997. Mε την επι�ύλαHη παντ�ς

δικαιώµατ�ς.

Τα DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC

και τ� σύµ0�λ� µε τ� διπλ� D είναι

εµπ�ρικά σήµατα των Dolby Laboratories

Licensing Corporation.

Τα DTS και DTS Digital Surround είναι

σήµατα κατατεθέντα της Digital Theater

Systems, Inc.

50

Για τη δική σας πληρ%K#ρηση...

�ι ανάγκες σας ως ρήστη, εHετά��νται

πρ�σεκτικά κατά τη διαδικασία σεδιασµ�ύ

και ανάπτυHης εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς Bang &

Olufsen και κατα0άλ�υµε ιδιαίτερη

πρ�σπάθεια να κάν�υµε τα πρ�ϊ�ντα µας

εύκ�λα και άνετα στη ρήση.

Επ�µένως, ελπί��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 0�ηθήσει στις πρ�σπάθειες

τελει�π�ίησης των πρ�ϊ�ντων µας.

Σας ευαριστ�ύµε!

Γράψτε στη διεύθυνση: Bang & Olufsen a/s

Customer Service

dept. 7210

Peter Bangsvej 15

DK–7600 Struer

ή στείλτε 3α�: Bang & Olufsen

Customer Service

+45 97 85 39 11 (�αH)

ή e–mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκε3θείτε την ιστ�σελίδα µας στη

διεύθυνση...

www.bang-olufsen.com

3508707   0309          Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

�ι τενικές πρ�διαγρα�ές, τα αρακτηριστικά

και η ρήση τ�υς υπ�κεινται σε µετα0�λή

ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση.

Τ� παρ0ν πρ�ϊ0ν ικαν�π�ιεί τις

απαιτήσεις π�υ ανα3έρ�νται στις

�δηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.
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