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3∆ιάτα@η η�είων – ή��ς surround

Fταν ρυθµί)ετε την τηλε�ραση

και τα η�εία σας για ή��

surround*, καθ�ρίστε την ιδανική

σας θέση ακρ�ασης και

παρακ�λ�ύθησης, περισσ�τερ�

σύµ�ωνα µε την εικ�να παρά µε

τ�ν ή��. Η απ�δ�ση των η�είων

σας δε µετα%άλλεται �σ�

παραµένετε εντ�ς της περι��ής

π�υ δηµι�υργ�ύν τα η�εία.

Κατά τη ρύθµιση ή��υ surround,

θα πρέπει να πρ�%είτε σε

ρύθµιση της ισ�ρρ�πίας των

η�είων. Κάτι τέτ�ι� συνεπάγεται

την πρ�ρύθµιση της ισ�ρρ�πίας

τ�υ ή��υ µετα@ύ των η�είων. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ@τε στις ακ�λ�υθες

σελίδες.

*Η λειτ�υργία αυτή είναι διαθέσιµη µ�ν� εάν

η τηλε�ρασή σας διαθέτει την πρ�αιρετική

µ�νάδα ή�υ surround.

Τ�π�θέτηση ε�ωτερικών η�είων

Παραδείγµατα τ�π�θέτησης της τηλε#ρασης
και των η�είων σε διά<�ρ�υς �ώρ�υς
δίν�νται στις τρεις εικ#νες στα δε�ιά.

>ι παρακάτω �δηγίες ε<αρµ#?�νται σε #λες
τις ρυθµίσεις η�είων:
– Να �ρησιµ�π�ιείτε πάντα τα ισ�υρ#τερα

η�εία σας ως εµπρ#ς η�εία.
– Πριν τη σύνδεση των η�είων σας,

τ�π�θετήστε τα στα σηµεία π�υ θέλετε.
– Η καλύτερη τ�π�θέτηση των πίσω η�είων

είναι σε κάθε πλευρά πίσω απ# την
αγαπηµένη σας θέση ακρ#ασης.

– Τα εµπρ#ς και τα πίσω η�εία δεν είναι
απαραίτητ� να τ�π�θετηθ�ύν στις γωνίες
τ�υ δωµατί�υ.

– Εάν συνδέσετε ένα υπ�γ�ύ<ερ BeoLab 2,
ανατρέ�τε στις �δηγίες �ρήσης τ�υ
υπ�γ�ύ<ερ για πληρ�<�ρίες σ�ετικά µε τις
δυνατ#τητες τ�π�θέτησης.



4>> ∆ιάτα5η ηείων – ή�ς surround 

Σύνδεση των η�είων

Μπ�ρείτε να συνδέσετε τα η�εία της 
Bang & Olufsen και ένα υπ�γ�ύ<ερ 
BeoLab 2 στην τηλε#ρασή σας µέσω των
υπ�δ��ών στ� πίσω µέρ�ς της τηλε#ρασης.
Τα η�εία πρέπει να είναι η�εία Power Link
της Bang & Olufsen.

Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε τη σύνδεση των
η�είων σε σειρά (#πως περιγρά<εται στις
�δηγίες των η�είων), ή µπ�ρείτε να
συνδέσετε ένα η�εί� σε κάθε µία απ# τις
υπ�δ��ές. Εάν �ρειαστεί, µπ�ρείτε να
πρ�µηθευτείτε µεγαλύτερα σε µήκ�ς
καλώδια και πρ�σαρµ�γείς απ# τ�
ε��υσι�δ�τηµέν� κατάστηµα 
Bang & Olufsen της περι��ής.

�ρησιµ�π�ιήστε τα καλώδια π�υ
περιλαµOάν�νται µα?ί µε τα η�εία για να
κάνετε τις ε�ής συνδέσεις:
> Συνδέστε τα δύ� εµπρ�ς η�εία στις

υπ�δ��ές π�υ έ��υν τη σήµανση FRONT.

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

π�υ έ��υν τη σήµανση REAR.

> Συνδέστε τ� υπ�γ�ύ�ερ στην υπ�δ��ή

π�υ έ�ει τη σήµανση SUBWOOFER.

Μην παραλείπετε να ρυθµίBετε τ� διακ�πτη

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

πίσω ηεία στ� L ή στ� R (αριστερ� και δε5ί

κανάλι) για να επισηµαίνεται η θέση τ�υς σε

κάθε Bευγάρι ηείων. Ρυθµίστε τ� εµπρ�ς

αριστερ� ηεί� στ� L, τ� δε5ί πίσω ηεί� στ�

R και �ύτω καθε5ής.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Sound.

> Πιέστε 2 @ανά για να ανακαλέσετε τ�

µεν�ύ Speaker type.

> Πιέστε � ή � για να απ�καλύψετε τ�ν

τύπ� των δικών σας η�είων και tt για να

µετακινηθείτε στα επ�µενα η�εία. Επιλέ@τε

None εάν δεν έ��υν συνδεθεί η�εία.

> Εάν έ�ετε συνδέσει ένα υπ�γ�ύ�ερ

BeoLab 2, πιέστε tt για να µετακινήσετε

τ�ν κέρσ�ρα στ� Subwoofer και πιέστε �

για να αλλά@ετε τ� πεδί� σε Yes.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

επιλ�γές σας ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε τ�

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

L R

L R

FRONT

SUBWOOFER

REAR

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Sound system

Front Rear Subwoofer
Beolab 1 Beolab 6000 Yes

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker type σελ. 23
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Ρύθµιση της απ#στασης των η�είων

Καθίστε στην αγαπηµένη θέση
παρακ�λ�ύθησης και ενεργ�π�ιήστε την
τηλε#ραση. Εισάγετε τις κατά πρ�σέγγιση
απ�στάσεις σε µέτρα µετα�ύ της θέσης σας
και των η�είων.

∆ε ρειάBεται να εισάγετε την απ�σταση για

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

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

π�ι�τητα τ�υ ή�υ.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Sound.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Speaker distance. Εµ�ανί)�νται τα

συνδεδεµένα η�εία.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα απ� η�εί� σε η�εί� και πιέστε 
� ή � για να επιλέ@ετε την απ�σταση σε

µέτρα µετα@ύ της θέσης παρακ�λ�ύθησης

και κάθε η�εί�υ.

> Fταν εισάγετε τις απ�στάσεις των η�είων,

πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τις

ρυθµίσεις σας ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε τ�

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Sound system

Front TV Front
4 metres 3 metres 4 metres

Rear  Rear
1 metre  1 metre

Distance to viewing position

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaket distance σελ. 23

TV

FRONT FRONT

REARREAR
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Ρύθµιση της έντασης τ�υ ή��υ 

Fταν έ�ετε συνδέσει τα απαραίτητα η�εία

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

θα πρέπει να κάνετε ρύθµιση των η�είων

απ� τ� µεν�ύ Speaker level.

Παράγεται ένας ή��ς ρύθµισης σε κάθε

συνδεδεµέν� η�εί� στη διάτα@η ή��υ

surround. Πρέπει να ρυθµίσετε την ένταση

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

να ταιριά)ει στην ένταση τ�υ ή��υ των

η�είων της τηλε�ρασης. Μπ�ρείτε να

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

αυτ�µατα ή �ειρ�κίνητα. H τηλε�ρασή σας

είναι ρυθµισµένη για �ειρ�κίνητη εναλλαγή

των ή�ων, αλλά µπ�ρείτε να την αλλά@ετε σε

αυτ�µατη πιέ)�ντας τ� MENU στ� Beo4.

Μ�λις �λ�κληρώσετε τη ρύθµιση των

η�είων, θα �ρειαστεί επαναρύθµιση µ�ν� εάν

κάνετε αλλαγές στη διάτα@η, π.�. εάν

µετακινήσετε ένα ή περισσ�τερα η�εία.

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

απ� τ� υπ�γ�ύ�ερ σε µια διάτα5η ή�υ

surround. Εάν παρ �λα αυτά θέλετε να

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

�λ�κληρώσετε τη ρύθµιση των ηείων, σας

παρακαλ�ύµε να ανατρέ5ετε στην εν�τητα

'Επιλ�γή ρυθµίσεων εικ�νας και ή�υ' στη

σελίδα 36 τ�υ Xδηγ�ύ.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Sound.

> Πιέστε 4 για να εµ�ανίσετε τ� µεν�ύ

Speaker level. Φωτί)εται η ένδει@η TV και

διακ�πτεται � ή��ς στα η�εία της

τηλε�ρασης.

> Πιέστε � ή � για να ρυθµίσετε τ�ν ή��

τ�υ η�εί�υ και ss ή tt για να µετακινηθείτε

σε άλλ� η�εί�.

> Fταν έ�ετε ρυθµίσει τ�ν ή�� σε �λα τα

η�εία στη διάτα@η surround πιέστε GO για

να απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε τ�

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Η ένταση τ�υ ή�υ απ� τα ηεία της

τηλε�ρασης λειτ�υργεί σα µέτρ� σύγκρισης

µε τα ε5ωτερικά ηεία και δεν µπ�ρεί να

ρυθµιστεί απ� αυτ� τ� µεν�ύ.

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Sound system

Front TV Front
0 (0) 0

Rear Rear
0 0

Press MENU for automatic sequence

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker level σελ. 23
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BeoVision 3

Σύνδεση εν�ς set-top box ή απ�κωδικ�π�ιητή

Συνδέστε ένα set-top box* στις

υπ�δ��ές V.TAPE, AV ή

DECODER της τηλε�ρασης. Εάν

�ρησιµ�π�ι�ύνται �λες �ι

υπ�δ��ές, µπ�ρείτε να

συνδέσετε ένα set-top box µε

την τηλε�ραση και µέσω των

υπ�δ��ών της πρ�σ�ψης.

Είναι επίσης δυνατ�ν να

συνδέσετε έναν

απ�κωδικ�π�ιητή είτε στην

υπ�δ��ή DECODER ή στην

υπ�δ��ή AV της τηλε�ρασης.

Βε%αιωθείτε �τι �λες �ι

συνδεδεµένες συσκευές έ��υν

κατα�ωρηθεί στ� µεν�ύ

Connections. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ@τε στην

εν�τητα 'Καταώρηση και ρήση

πρ�σθετων συσκευών �ίντε�'

στη σελίδα 32 τ�υ  δηγ�ύ.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα Set-top box πρέπει να

ρυθµί)�νται σύµ�ωνα µε την τεκµηρίωση

π�υ τα συν�δεύει.

Σύνδεση Set-top box

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

> Τ�π�θετήστε τ� καλώδι� στην υπ�δ��ή

V.TAPE, AV ή DECODER στ� πίσω µέρ�ς

της τηλε�ρασης.

> Συνδέστε τ�ν π�µπ� IR στην υπ�δ��ή 

IR OUTPUT στην τηλε�ραση.

> Στερεώστε τ�ν π�µπ� IR στ� δέκτη IR τ�υ

set-top box (παρακαλ�ύµε ακ�λ�υθήστε τις

�δηγίες π�υ εσωκλεί�νται µε τ�ν 

π�µπ� IR).

Για να µπ�ρείτε να ρησιµ�π�ιήσετε τ�

τηλεειριστήρι� π�υ σας παραδ�θηκε µαBί

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

δέκτη IR τ�υ τηλεειριστηρί�υ.

Εάν συνδέσετε δύ� set-top box...

Θα �ρειαστείτε έναν πρ�σαρµ�γέα 

IR τύπ�υ Υ (αριθµ�ς καταλ�γ�υ 6174171) για

να συνδέσετε δύ� set-top box στην

τηλε�ρασή σας. Παρακαλ�ύµε επικ�ινωνήστε

µε τ� κατάστηµα της Bang & Olufsen.

Ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία π�υ

περιγρά�εται παρακάτω για να συνδέσετε

δύ� set-top box στην τηλε�ραση:

> Συνδέστε τ� πρωτεύ�ν και τ� δευτερεύων

Set-top box στις υπ�δ��ές AV και

DECODER στην τηλε�ραση (ή στις

υπ�δ��ές DECODER και V.TAPE εάν έ�ετε

συνδέσει κάπ�ια συσκευή στην υπ�δ��ή

AV) µέσω καλωδίων AV 21 ακίδων �πως

�αίνεται.

> Συνδέστε τ�ν πρ�σαρµ�γέα IR τύπ�υ Υ

στην υπ�δ��ή IR OUTPUT στην τηλε�ραση.

> Συνδέστε τ�ν π�µπ� IR για τ� πρωτεύ�ν

set-top box στην �ρωµιωµένη υπ�δ��ή τ�υ

πρ�σαρµ�γέα IR τύπ�υ Y και στερεώστε

την άλλη άκρη στ� δέκτη IR στ� πρωτεύ�ν

set-top box.

> Συνδέστε τ� π�µπ� IR για τ� δευτερεύ�ν

set-top box στη �ρυσή υπ�δ��ή στ�ν

πρ�σαρµ�γέα IR τύπ�υ Y και στερεώστε

την άλλη άκρη στ� δέκτη IR στ�

δευτερεύ�ν set-top box.

> Κατα�ωρήστε τ� πρωτεύ�ν set-top box στ�

µεν�ύ Connections σαν STB (SAT) και τ�

δευτερεύ�ν set-top box σαν STB (V.AUX).

Set-top box (SAT ή V.AUX)
∆ευτερεύ�ν set-top box

STB(V.AUX)

Πρωτεύ�ν set-top box
STB(SAT)

Σύνδεση π�µπ�ύ IR

Σύνδεση 
π�µπ�ύ IR

Σύνδεση 
ΑV
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Εναλλακτική σύνδεση set-top box

Εάν �ρησιµ�π�ι�ύνται �ι υπ�δ��ές V.TAPE,
AV και DECODER και θέλετε να συνδέσετε
ένα set-top box, µπ�ρείτε να συνδέσετε τ�
δεύτερ� set-top box στις υπ�δ��ές της
πρ#σ�ψης.

Πρ#σ$αση σε ένα set-top box συνδεδεµέν�υ

στις υπ�δ�+ές της πρ#σ�ψης...

> Εάν τ� set-top box είναι κατα�ωρηµέν�

σαν STB (SAT), πιέστε SAT στ� Beo4.

> Εάν έ�ει κατα�ωρηθεί ως STB (V.AUX),

πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανιστεί V.AUX* στ� Beo4 και στη

συνέ�εια πιέστε GO.

*Για να εµ�ανιστεί η ένδει5η V.AUX στ� Beo4,

πρέπει πρώτα να την πρ�σθέσετε στη λίστα

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

πληρ���ρίες, ανατρέ5τε στ� κε�άλαι�

'Ε5ατ�µίκευση τ�υ Beo4' στη σελίδα 16.

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Stand

5 Connections

6 Menu

7 Clock

Camcorder
STB (SAT)

Εάν συνδέσετε ένα set-top box στις

υπ�δ�+ές της πρ#σ�ψης...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

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

πρ�ς τα κάτω στ� Connections.

> Πιέστε MENU. Η ένδει@η Connections

αλλά)ει σε Camcorder.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Camcorder.

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

σας. Επιλέ@τε είτε STB (SAT) ή 

STB (V.AUX). Μπ�ρείτε, �υσικά, να

επιλέ@ετε Camcorder εάν έ�ετε συνδέσει

µία %ιντε�κάµερα στις υπ�δ��ές της

πρ�σ�ψης.

> Πιέστε GO.
> Fταν έ�ετε κατα�ωρήσει τ� set-top box,

θα σας )ητηθεί να επιλέ@ετε τ� είδ�ς τ�υ

set-top box απ� µία λίστα στην �θ�νη. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ@τε

στην εν�τητα 'Καταώρηση και ρήση

πρ�σθετων συσκευών �ίντε�' στη 

σελίδα 32 τ�υ  δηγ�ύ.

> Α��ύ επιλέ@ετε τ�ν τύπ� STB, πιέστε GO
για να απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις ή...

> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε τ�

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

PHONESLRVIDEOS-VHS

Υπ�δ�ές πρ�σ�ψης.
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Συνδέστε ένα απ�κωδικ�π�ιητή 

AV ή RF

Για να συνδέσετε έναν απ�κωδικ�π�ιητή AV
(έναν απ�κωδικ�π�ιητή Oασικής ?ώνης
συ�ν�τήτων #πως � Canal+), συνδέστε τ�
καλώδι� απ# την κεραία στην τηλε#ραση.
Συνδέστε τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή AV στην
υπ�δ��ή 21 ακίδων µε τη σήµανση
DECODER στην τηλε#ραση.

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν
απ�κωδικ�π�ιητή RF, θυµηθείτε να
συνδέσετε τ� καλώδι� της ε�ωτερικής
κεραίας στην υπ�δ��ή εισ#δ�υ τ�υ
απ�κωδικ�π�ιητή και έπειτα περάστε τ�
καλώδι� στην υπ�δ��ή κεραίας της
τηλε#ρασης (µε την ένδει�η VHF/UHF).
Συνδέστε τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή RF στην
υπ�δ��ή 21 ακίδων µε τη σήµανση
DECODER στην τηλε#ραση.

Σύνδεση δύ� απ�κωδικ�π�ιητών

Για να συνδέσετε δύ� απ�κωδικ�π�ιητές
στην τηλε#ραση, συνδέστε τ�ν πρωτεύ�ντα
απ�κωδικ�π�ιητή στην υπ�δ��ή DECODER
και τ� δευτερεύ�ντα απ�κωδικ�π�ιητή στην
υπ�δ��ή AV στην τηλε#ραση.

Μη συνδέσετε ένα µη καθηλωµέν�

(unclamped) απ�κωδικ�π�ιητή �ασικής

Bώνης συν�τήτων στην υπ�δ�ή AV!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν � απ�κωδικ�π�ιητής σας

έ�ει δύ� υπ�δ��ές 21-ακίδων, είναι

σηµαντικ� να �ρησιµ�π�ιήσετε την υπ�δ��ή

π�υ πρ��ρί)εται για σύνδεση %ίντε� και ��ι

την υπ�δ��ή επάνω στ�ν απ�κωδικ�π�ιητή

π�υ µπ�ρεί να έ�ει την ένδει@η TV!

BeoVision 3 Απ�κωδικ�π�ιητής 1

Απ�κωδικ�π�ιητής 2



10

MASTER

LINK

BeoVision 3

Option 2 Option 0

Η��σύστηµα µε την τηλε�ρασή σας

Εάν συνδέσετε ένα συµ%ατ�

η��σύστηµα της Bang & Olufsen

στην τηλε�ραση, θα µπ�ρέσετε

να εκµεταλλευθείτε τα

πλε�νεκτήµατα εν�ς

�λ�κληρωµέν�υ συστήµατ�ς

ή��υ και εικ�νας.

Αναπαράγετε ένα CD στ�

η��σύστηµά σας

�ρησιµ�π�ιώντας τα η�εία της

τηλε�ρασής σας ή

παρακ�λ�υθήστε ένα τηλε�πτικ�

πρ�γραµµα και �δηγήστε τ�ν

ή�� στα η�εία τ�υ

η��συστήµατ�ς.

Τα συστήµατά σας µπ�ρ�ύν να

τ�π�θετηθ�ύν �λα µα)ί σε ένα

δωµάτι� ή σε δύ� δωµάτια

τ�π�θετώντας στ� ένα την

τηλε�ραση (µε ή �ωρίς τα

ε@ωτερικά η�εία) και τ�

η��σύστηµα µε ένα σετ η�εία

στ� άλλ�.

∆εν υπ�στηρίB�υν τη διασύνδεση µε την

BeoVision 3 �λα τα η�συστήµατα της 

Bang & Olufsen.

Σύνδεση τ�υ η��συστήµατ#ς σας

µε την τηλε#ραση

�ρησιµ�π�ιώντας ένα καλώδι� BeoLink,
συνδέστε τ� ένα Oύσµα π�λλών ακίδων στην
υπ�δ��ή µε την ένδει�η MASTER LINK στην
τηλε#ραση και τ� άλλ� Oύσµα π�λλών
ακίδων στην υπ�δ��ή µε την ένδει�η
MASTER LINK στ� η��σύστηµα.

Ρύθµιση επιλ�γών

Εάν η τηλε#ρασή σας έ�ει ρυθµιστεί µε ένα
σύστηµα AV, µπ�ρεί να �ρειαστεί να την
πρ�γραµµατίσετε στη σωστή επιλ�γή. Η
ρύθµιση επιλ�γών γίνεται µε τ�
τηλε�ειριστήρι� Beo4 και µε �λ#κληρ� τ�
σύστηµα σε αναµ�νή.

Ρύθµιση επιλ�γών για την τηλε#ραση...

> Κρατώντας πιεσµέν� τ� πλήκτρ� •, πιέστε

LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

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

συνέ�εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

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

στη συνέ�εια πληκτρ�λ�γήστε τ� σωστ�

ν�ύµερ� (0, 1 ή 2).

Ρύθµιση επιλ�γών για τ� η+�σύστηµα...

> Κρατώντας πιεσµέν� τ� πλήκτρ� •, πιέστε

LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

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

συνέ�εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η A.OPT στ� Beo4 και

στη συνέ�εια πληκτρ�λ�γήστε τ� σωστ�

ν�ύµερ� (0, 1 ή 2).

Η τηλε�ραση και ένα η�σύστηµα σε ένα

δωµάτι� – �λα τα ηεία συνδεδεµένα στην

τηλε�ραση.

Option 1 Option 1

Μπ�ρείτε να επιλέ5ετε να τ�π�θετήσετε την

τηλε�ραση (µε ή ωρίς ηεία) και τ�

η�σύστηµα (συνδεδεµέν� µε ένα σετ ηεία)

στ� ίδι� δωµάτι�.

Option 2 Option 2

Μπ�ρείτε να επιλέ5ετε να τ�π�θετήσετε τ�

η�σύστηµα σε ένα δωµάτι� και την

τηλε�ραση (µε ή ωρίς συνδεδεµένα ηεία)

σε ένα άλλ�.



11>> Η�σύστηµα µε την τηλε�ρασή σας

�ρήση εν#ς �λ�κληρωµέν�υ

συστήµατ�ς ή��υ/εικ#νας 

Μπ�ρείτε να επιλέ�ετε τα η�εία π�υ είναι
κατάλληλα για τ� τρέ��ν πρ#γραµµα αλλά
και να η��γρα<ήσετε ή�� απ# Oίντε� στ�
η��σύστηµα.

Αναπαραγωγή ή+�υ απ#

$ίντε� στα η+εία τ�υ

η+�συστήµατ#ς σας...

Για να ακ�ύσετε ή�� απ� µία

πηγή τηλε�ρασης στα η�εία

τ�υ η��συστήµατ�ς σας

�ωρίς να ενεργ�π�ιήσετε την

�θ�νη, πιέστε επανειληµµένα

LIST µέ�ρι να εµ�ανιστεί η

ένδει@η AV* στ� Beo4...

...στη συνέ�εια επιλέ@τε τ�

πλήκτρ� επιλ�γής πηγής,

�πως TV 

Εάν πιέσετε τ� πλήκτρ�

επιλ�γής πηγής πριν να

πιέσετε τ� LIST καθώς και

α��ύ εµ�ανιστεί η ένδει5η

AV, θα ενεργ�π�ιηθεί η

�θ�νη.

Αναπαραγωγή ή+�υ απ# τ�

η+�σύστηµα στα η+εία τ�υ

$ίντε# σας...

Πιέστε επανειληµµένα LIST

για να εµ�ανιστεί η ένδει@η

AV* στ� Beo4 και µετά ένα

πλήκτρ� πηγής ή��υ, �πως

τ� RADIO

*Για να εµ�ανιστεί η ένδει5η

AV στ� Beo4, πρέπει πρώτα

να την πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ5τε στ� κε�άλαι�

'Ε5ατ�µίκευση τ�υ Beo4' στη

σελίδα 16.

Εγγρα<ή ή��υ Oίντε�
Εάν ακ�ύτε τ�ν ή�� απ� την τηλε�ρασή σας

στα η�εία τ�υ η��συστήµατ�ς της 

Bang & Olufsen και τ� η��σύστηµα διαθέτει

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

απ� την τηλε�ραση στ� κασετ��ων�.

Ανατρέ@τε στ�ν  δηγ� π�υ συν�δεύει τ�

η��σύστηµά σας για περισσ�τερες

πληρ���ρίες.

LIST
AV

TV

LIST
AV

RADIO
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Τ� σύστηµα BeoLink επιτρέπει τη

διαν�µή εικ�νας* ή/και ή��υ σε

άλλα δωµάτια µέσα στ� σπίτι.

Μπ�ρείτε να συνδέσετε την

τηλε�ρασή σας για παράδειγµα

στ� σαλ�νι σε ένα άλλ� σύστηµα

%ίντε� ή στα η�εία σε ένα άλλ�

δωµάτι�, καθιστώντας έτσι

δυνατή τη διαν�µή τ�υ ή��υ ή

της εικ�νας σε άλλα δωµάτια.

Εάν έ�ετε εγκαταστηµέν� ένα

σύστηµα διαν�µής BeoLink,

µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε

την τηλε�ραση είτε στ� κυρίως

δωµάτι�, �πως τ� σαλ�νι, είτε σε

ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�,

�πως τ� γρα�εί� ή η

κρε%ατ�κάµαρα.

  διαµ�ρ�ωτής συστήµατ�ς

διασ�αλί)ει τη δυνατ�τητα

διαν�µής των πηγών %ίντε� στ�

δωµάτι� σύνδεσης. Κάτω απ�

�ρισµένες συνθήκες, µπ�ρεί να

απαιτηθεί να εισάγετε ρυθµίσεις

για τ� διαµ�ρ�ωτή.

*Είναι δυνατή µ�ν� εάν η τηλε�ρασή σας

διαθέτει τ�ν πρ�αιρετικ� διαµ�ρ�ωτή

συστήµατ�ς.

Συνδέσεις διασύνδεσης

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

υπ�δ��ή µε την ένδει@η MASTER LINK

στην τηλε�ραση.

> Εάν θέλετε να διανείµετε και σήµατα

εικ�νας συνδέστε ένα καν�νικ� καλώδι�

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

στην τηλε�ραση.

>  δηγήστε και τα δύ� καλώδια στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� και ακ�λ�υθήστε

τις �δηγίες π�υ συν�δεύ�υν τις συσκευές

π�υ έ�ετε τ�π�θετήσει στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�.

Εάν στην υπ�δ�ή MASTER LINK στην

τηλε�ραση υπάρει ήδη συνδεδεµέν� ένα

η�σύστηµα, πρέπει να ωρίσετε στα δύ� τ�

καλώδι� Master Link και να ενώσετε τις

άκρες µε τ� καλώδι� απ� τ� διασυνδεδεµέν�

δωµάτι� ρησιµ�π�ιώντας ένα ειδικ� κ�υτί

συνδεσµ�λ�γίας. Επικ�ινωνήστε µε τ�

κατάστηµα πώλησης της Bang & Olufsen για

��ήθεια.

BeoVision 3

LINK

MASTER
LINK
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∆ιαµ�ρ<ωτής συστήµατ�ς

Εάν τ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι# σας
απ�τελεί εγκατάσταση ή��υ, #πως ένα
BeoLink Active/Passive, και επιλέ�ετε να
εγκαταστήσετε και µία µη – διασυνδεδεµένη
τηλε#ραση στ� ίδι� δωµάτι�, θέστε τ�
διαµ�ρ<ωτή συστήµατ�ς στ� On. Η
εργ�στασιακή ρύθµιση είναι Off, και αυτή θα
πρέπει να �ρησιµ�π�ιηθεί εάν
�ρησιµ�π�ιήσετε µία διασυνδεδεµένη
τηλε#ραση Bang & Olufsen.

Συ�ν#τητα διασύνδεσης

Εάν, για παράδειγµα, ένας τηλε�πτικ#ς
σταθµ#ς στην περι��ή σας εκπέµπει στην
ίδια συ�ν#τητα π�υ �ρησιµ�π�ιεί τ� σύστηµα
BeoLink, 599 MHz, θα πρέπει να συντ�νίσετε
τ� διαµ�ρ<ωτή συστήµατ�ς σε µία ελεύθερη
συ�ν#τητα. mταν αλλά�ετε τη συ�ν#τητα
διασύνδεσης στ� σύστηµα τ�υ κυρίως
δωµατί�υ, OεOαιωθείτε #τι η συ�ν#τητα
διασύνδεσης αντιστ�ι�εί στ� σύστηµα τ�υ
διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ.

Tuning

1 TV

2 Modulator

Modulator
On

Tuning

1 TV

2 Link frequency

Frequency
599

Ενεργ�π�ίηση τ�υ διαµ�ρ8ωτή

συστήµατ�ς...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup. H ένδει@η Tuning είναι ήδη

�ωτισµένη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

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

κάτω στ� µεν�ύ Link frequency.

> Πιέστε MENU για να εµ�ανιστεί τ�

στ�ι�εί� Modulator.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Modulator.

> Πιέστε � ή � για να µετακινηθείτε απ� τ�

Off στ� On.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τη

ρύθµιση ή...

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

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.

Για να αλλά:ετε τη συ+ν#τητα διασύνδεσης...

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ.

> Πιέστε 3 για να ανακαλέστε τ� µεν�ύ

Setup.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Tuning.

> Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ 

Link frequency.

> Πιέστε � ή � για να %ρείτε µία διαθέσιµη

συ�ν�τητα. Εναλλακτικά, πληκτρ�λ�γήστε

τη συ�ν�τητα, �ρησιµ�π�ιώντας τα

αριθµητικά πλήκτρα στ� Beo4.

> Πιέστε GO για να απ�θηκεύσετε τη

ρύθµισή σας ή...

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

µεν�ύ �ωρίς απ�θήκευση.



14BeoLink – BeoVision 3 
σε ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�

Εάν έ�ετε τ�π�θετήσει ένα

BeoLink στ� σπίτι σας και

επιλέ@ετε να τ�π�θετήσετε την

τηλε�ρασή σας σε ένα

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�,

µπ�ρείτε να �ειρί)εστε �λα τα

συνδεδεµένα συστήµατά σας

µέσω της τηλε�ρασης.

Πρέπει να ακ�λ�υθήσετε τη

διαδικασία π�υ περιγρά�εται

παρακάτω �ταν συνδέετε την

τηλε�ρασή σας για �ρήση σε

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�:

1 Συνδέστε την τηλε�ραση στ�

ρεύµα

2 uρησιµ�π�ιώντας τ�

τηλε�ειριστήρι� Beo4,

πρ�γραµµατίστε την

τηλε�ραση στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� στην

Επιλ�γή 6* 

3 Απ�συνδέστε την τηλε�ραση

απ� την πρί)α

4 Κάντε τις συνδέσεις

5 Συνδέστε και πάλι την

τηλε�ραση στ� ρεύµα.

Ρύθµιση επιλ�γών

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

LIST.

> Απελευθερώστε και τα δύ� πλήκτρα.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

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

συνέ�εια πιέστε GO.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανίσετε τ� V.OPT στ� Beo4 και 

πιέστε 6*.

*Εάν συνδέσετε την τηλε�ραση για ρήση σε

ένα διασυνδεδεµέν� δωµάτι�, �π�υ είναι

ήδη εγκατεστηµένα άλλα συστήµατα

διασύνδεσης, �πως ηεία, πρέπει να

πρ�γραµµατίσετε την τηλε�ραση στην

Option 5.

Συνδέσεις διασυνδεδεµέν�υ

δωµατί�υ

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

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

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

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

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

MASTER LINK στ� σύστηµα τ�υ κυρίως

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

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

κατάλληλ� µήκ�ς.

Στ� διασυνδεδεµέν� δωµάτι�: Συνδέστε τ�

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

ένδει@η MASTER LINK στην τηλε�ραση.

Περάστε τ� καλώδι� στ� κ�υτί

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

κατάλληλ� µήκ�ς.

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

καλώδια �πως επε@ηγείται στ� �υλλάδι�

π�υ εσωκλείεται µε τ� κ�υτί/καλώδι�. Αυτ�

τ� �υλλάδι� ε@ηγεί �λες τις δυνατ�τητες

τ�υ κ�υτι�ύ και πως να ενώσετε τα

καλώδια.

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

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

συνδέστε τη µια άκρη στην υπ�δ��ή LINK

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

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

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�.

Option 6

Κυρίως
δωµάτι�

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

δωµατί�υ

mταν Oρίσκεστε στ� διασυνδεδεµέν�
δωµάτι�, µπ�ρείτε να �ειρί?εστε #λα τα
συνδεδεµένα συστήµατα µε τ�
τηλε�ειριστήρι� Beo4.

;ρήση πηγών π�υ υπάρ+�υν

σε ένα απ# τα δωµάτια...

Πιέστε τ� πλήκτρ� για την

πηγή π�υ θέλετε να

�ρησιµ�π�ιήσετε

uρησιµ�π�ιήστε την

επιλεγµένη πηγή ως

συνήθως 

;ρήση µίας πηγής

τ�π�θετηµένης στ� κυρίως

δωµάτι� – � τύπ�ς της πηγής

$ρίσκεται και στα δύ�

δωµάτια...

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η LINK*

στ� Beo4

Πιέστε τ� πλήκτρ� για την

πηγή π�υ θέλετε να

�ρησιµ�π�ιήσετε

uρησιµ�π�ιήστε την

επιλεγµένη πηγή ως

συνήθως 

;ρήση µίας πηγής

τ�π�θετηµένης στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� – �

τύπ�ς της πηγής $ρίσκεται

και στα δύ� δωµάτια...

Πιέστε τ� πλήκτρ� για την

πηγή π�υ θέλετε να

�ρησιµ�π�ιήσετε

uρησιµ�π�ιήστε την

επιλεγµένη πηγή ως

συνήθως 

*Για να εµ�ανιστεί η ένδει5η

LINK ή AV στ� Beo4, πρέπει

να την πρ�σθέσετε στη λίστα

λειτ�υργιών τ�υ Beo4. Για

περισσ�τερες πληρ���ρίες,

ανατρέ5τε στ� κε�άλαι�

'Ε5ατ�µίκευση τ�υ Beo4' στη

σελίδα 16.

Ακρ#αση στερε�8ωνικ�ύ ή+�υ στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι�...

  ή��ς � �π�ί�ς διανέµεται απ� µία πηγή

στ� κύρι� δωµάτι�, �πως τ� set-top box, στ�

διασυνδεδεµέν� δωµάτι� συνήθως θα

µεταδίδεται µ�ν��ωνικά. Ωστ�σ�, µπ�ρείτε

να επιλέ@τε στερε��ωνικ� ή��:

> Πιέστε για παράδειγµα SAT για να

ενεργ�π�ιήσετε ένα set-top box

συνδεδεµέν� στ� σύστηµα τ�υ κυρίως

δωµατί�υ.

> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η AV* στ� Beo4.

> Πιέστε και πάλι SAT για την ακρ�αση

στερε��ωνικ�ύ ή��υ.

Σηµαντικ�! Κατά τη ρήση της λειτ�υργίας

αυτής, η διαν�µή άλλων πηγών απ� τ�

κυρίως δωµάτι� σε άλλα συστήµατα τ�υ

διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ δεν είναι

δυνατή!

Xι ρυθµίσεις 'αναπαραγωγής

ρ�ν�διακ�πτη' ή 'αναµ�νής ρ�ν�διακ�πτη'

µπ�ρ�ύν να πραγµατ�π�ιηθ�ύν και σε µια

τηλε�ραση διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ.

Πρέπει να πρ�γραµµατιστ�ύν απ� τ�

σύστηµα στ� κυρίως δωµάτι� και η

λειτ�υργία ρ�ν�διακ�πτη πρέπει να

ενεργ�π�ιηθεί στην τηλε�ραση τ�υ

διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ, ανατρέ5τε στην

εν�τητα 'Τι υπάρει στ� µεν�ύ Set Timer' στη

σελίδα 19.

RADIO
A TAPE
SAT

LIST
LINK

TV

TV

Κυρίως 
δωµάτι�

∆ιασυνδεδεµέν�
δωµάτι�
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Τα πλήκτρα τ�υ Beo4

πρ�σ�έρ�υν τηλε�ειρισµ� εν�ς

µεγάλ�υ αριθµ�ύ λειτ�υργιών

τηλε�ρασης, ενώ η �θ�νη τ�υ

Beo4 πρ�σ�έρει πρ�σ%αση σε

ακ�µη περισσ�τερες λειτ�υργίες.

Fπ�τε µία πηγή εµ�ανί)εται στ�

Beo4 (TV, RADIO, κλπ.), µπ�ρείτε

να πιέσετε τ� πλήκτρ� LIST και

να ανακαλέσετε επιπλέ�ν

λειτ�υργίες στην �θ�νη για να

σας %�ηθήσει να

�ρησιµ�π�ιήσετε αυτή την πηγή,

ακρι%ώς σα να ανακαλ�ύσατε

επιπλέ�ν πλήκτρα. Μπ�ρείτε

επίσης να ενεργ�π�ιήσετε

επιπλέ�ν συσκευές π�υ είναι

συνδεδεµένες στην τηλε�ρασή

σας.

Σηµειώστε �τι τ� Beo4 περιέ�ει

µια λίστα µε �λες τις πρ�σθετες

λειτ�υργίες ή��υ και %ίντε� της

Bang & Olufsen, αλλά θα

εκτελ�ύνται µ�ν� �ι λειτ�υργίες

π�υ υπ�στηρί)�νται απ� την

τηλε�ραση �ταν τις ανακαλείτε

στην �θ�νη τ�υ Beo4.

Μπ�ρείτε να πρ�σαρµ�σετε τ�

Beo4 ώστε να ταιριά)ει µε την

τηλε�ρασή σας, και να αλλά@ετε

τη σειρά µε την �π�ία

εµ�ανί)�νται αυτές �ι πρ�σθετες

λειτ�υργίες �ταν τις ανακαλείτε.

Ρύθµιση τ�υ Beo4

Εάν έ�ετε ένα πρ#σθετ� τηλε�ειριστήρι�
Beo4, µπ�ρείτε να διαµ�ρ<ώσετε τ� Beo4
ώστε να συνεργά?εται µε την τηλε#ρασή
σας.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ�ετε άµεση

πρ�σ%αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ�νη

εµ�ανί)εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η

CONFIG? στ� Beo4

Πιέστε για να µπ�ρέσετε να

επιλέ@ετε τ�ν τύπ� της

διαµ�ρ�ωσης

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η VIDEO?

στ� Beo4

Πιέστε για να έ�ετε άµεση

πρ�σ%αση στη λειτ�υργία

διαµ�ρ�ωσης %ίντε�

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η VIDEO1

στ� Beo4*

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε

τη διαµ�ρ�ωση

Εµ�ανί)εται τ� µήνυµα

STORED, τ� �π�ί�

υπ�δεικνύει �τι η

διαµ�ρ�ωση έ�ει

απ�θηκευθεί. Εγκαταλείπετε

αυτ�µατα τη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

*Εάν η διαµ�ρ�ωση �ίντε�

δεν περιέει τ� VIDEO1, αντί

για αυτ� επιλέ5τε AVANT.

•

LIST

ADD?

LIST
CONFIG?

GO

LIST
VIDEO?

GO

LIST
VIDEO1

GO

STORED

Πρ#σθεση εν#ς επιπλέ�ν 'πλήκτρ�υ'

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

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ�ετε άµεση

πρ�σ%αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ�νη

εµ�ανί)εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη λίστα µε τα διαθέσιµα

'πλήκτρα' απ� τα �π�ία θα

πρ�σθέσετε. Τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' εµ�ανί)εται στην

�θ�νη, ανα%�σ%ήνει

Πιέστε για να µετακινηθείτε

εµπρ�ς ή πίσω στη λίστα των

επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Πιέστε για πρ�σθήκη τ�υ

'πλήκτρ�υ' και τ�π�θέτησή

τ�υ στην πρ�ρυθµισµένη

θέση τ�υ ή σαν τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' της λίστας ή...

...πιέστε για εισαγωγή τ�υ

'πλήκτρ�υ' σε συγκεκριµένη

θέση στη λίστα

Εµ�ανί)εται η ένδει@η

ADDED, η �π�ία υπ�δηλώνει

�τι έ�ει πρ�στεθεί τ�

'πλήκτρ�'. Εγκαταλείπετε

αυτ�µατα τη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

•

LIST

ADD?

GO

�

�

GO

1 – 9

ADDED
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Μετακίνηση επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Μπ�ρείτε να αλλά�ετε τη σειρά µε την �π�ία
εµ<ανί?�νται τα πρ#σθετα 'πλήκτρα' #ταν
πιέ?ετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ�ετε άµεση

πρ�σ%αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ�νη

εµ�ανί)εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η MOVE?

στ� Beo4

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη λίστα µε τα διαθέσιµα

επιπλέ�ν 'πλήκτρα'. Τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' εµ�ανί)εται στην

�θ�νη

Πιέστε για να µετακινηθείτε

εµπρ�ς ή πίσω στη λίστα των

επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Πιέστε για µετακίνηση και

τ�π�θέτησή τ�υ 'πλήκτρ�υ'

σαν τ� πρώτ� 'πλήκτρ�' της

λίστας, ή...

...πιέστε για εισαγωγή τ�υ

'πλήκτρ�υ' σε συγκεκριµένη

θέση στη λίστα.

Εµ�ανί)εται η ένδει@η

MOVED, η �π�ία υπ�δηλώνει

�τι έ�ει µετακινηθεί τ�

'πλήκτρ�'. Εγκαταλείπετε

αυτ�µατα τη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

•

LIST

ADD?

LIST
MOVE?

GO

�

�

GO

1 – 9

MOVED

Κατάργηση εν#ς επιπλέ�ν 'πλήκτρ�υ'

Μπ�ρείτε να καταργήσετε �π�ι�δήπ�τε
πρ#σθετ� 'πλήκτρ�' π�υ είναι διαθέσιµ�
#ταν πιέ?ετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� πλήκτρ�

αναµ�νής

Πιέστε για να έ�ετε άµεση

πρ�σ%αση στη λειτ�υργία

ρύθµισης τ�υ Beo4

Απελευθερώστε και τα δύ�

πλήκτρα. Στην �θ�νη

εµ�ανί)εται τ� µήνυµα ADD?

Πιέστε επανειληµµένα για να

εµ�ανιστεί η ένδει@η

REMOVE? στ� Beo4

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη λίστα µε τα διαθέσιµα

επιπλέ�ν 'πλήκτρα'. Τ� πρώτ�

'πλήκτρ�' εµ�ανί)εται στην

�θ�νη

Πιέστε για να µετακινηθείτε

εµπρ�ς ή πίσω στη λίστα των

επιπλέ�ν 'πλήκτρων'

Πιέστε για κατάργηση τ�υ

'πλήκτρ�υ' π�υ �αίνεται στην

�θ�νη.

Εµ�ανί)εται η ένδει@η

REMOVED, η �π�ία

υπ�δηλώνει �τι έ�ει

καταργηθεί τ� 'πλήκτρ�'.

Εγκαταλείπετε αυτ�µατα τη

λειτ�υργία ρύθµισης τ�υ

Beo4

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

είτε στην κ�ρυ�ή της λίστας ή σε µια

συγκεκριµένη θέση.

•

LIST

ADD?

LIST
REMOVE?

GO

�

�

GO

REMOVED

GO 3

GO 3

Μετακινήστε τα επιπλέ�ν 'πλήκτρα', είτε

στην κ�ρυ�ή της λίστας ή σε συγκεκριµένη

θέση.
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Timer play

TV list

Setup

Tuning

Sound

Picture

Stand

Connections

Menu

Clock

Adjustment

Speaker type

Speaker distance

Speaker level

Sound system

Set Timer

Activate Timer

Edit TV list

Add program

Auto tuning

Manual tuning

TV

Link frequency

MENU

Τ� κε�άλαι� επε@ηγεί τη

συν�λική δ�µή τ�υ συστήµατ�ς

µεν�ύ, ώστε να περιηγείστε στα

µεν�ύ της �θ�νης τα �π�ία

πρ�σ�έρει η τηλε�ρασή σας.

Μπ�ρείτε επίσης να %ρείτε

λεπτ�µερείς πληρ���ρίες

σ�ετικά µε τα επιµέρ�υς µεν�ύ,

τα �π�ία πρ�σ�έρ�υν

π�λυάριθµες επιλ�γές αρ�ικής

ρύθµισης και πρ�σαρµ�γής.

Στην επισκ�πηση δε@ιά µπ�ρείτε

να κάνετε κλικ σε ένα �ν�µα

µεν�ύ και θα µετα�ερθείτε στη

σελίδα π�υ περιγρά�ει αυτ� τ�

µεν�ύ.

Μεν�ύ στην �θ�νη

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

την τηλε�ραση. Πιέστε MENU στ� Beo4 για

να µετα�είτε στ� κύρι� µεν�ύ.
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Set Timer...
Source

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

ένδει@η Source �ανερώνει είτε �τι θα

ενεργ�π�ιηθεί µία συγκεκριµένη πηγή ή �τι τ�

σύστηµα θα απενεργ�π�ιηθεί.  ι Επιλ�γές*

είναι:

TV

Ενεργ�π�ίηση της τηλε�ρασης.

V.Tape

Ενεργ�π�ίηση εν�ς %ίντε�.

CD

Ενεργ�π�ίηση εν�ς CD player.

A.Tape

Ενεργ�π�ίηση εν�ς κασετ��ών�υ.

Ραδι��ων�

Ενεργ�π�ίηση εν�ς ραδι��ών�υ.

N.Music, N.Radio

Αναπαραγωγή µ�υσικών κ�µµατιών

απ�θηκευµένων στ� PC σας ή σε

ραδι��ωνικές τ�π�θεσίες στ� Internet (Για ένα

συνδεδεµέν� PC µε BeoLink PC box).

Standby

Απενεργ�π�ίηση της BeoVision 3. Σηµειώστε

�τι αν έ�ετε άλλα συµ%ατά συστήµατα εικ�νας

ή ή��υ συνδεδεµένα στην τηλε�ρασής σας, θα

απενεργ�π�ιηθ�ύν και αυτά, ακ�µα και αν

έ�ετε πρ�γραµµατίσει αυτά τα συστήµατα για

αναπαραγωγή.

Pr (αριθµ�ς Πρ�γράµµατ�ς)

Επιλέ@τε τ�ν αριθµ� πρ�γράµµατ�ς π�υ

θέλετε.

Start και Stop (uρ�ν�ι έναρ@ης και λή@ης)

Πληκτρ�λ�γήστε τ�υς �ρ�ν�υς �ταν θέλετε να

αρ�ίσει ή/και να τερµατιστεί η αναπαραγωγή.

Αν έ�ετε επιλέ@ει Standby σαν πηγή σας, µετά

εισάγετε µ�ν� τ� �ρ�ν� λή@ης.

Date ή Days

Συµπληρώστε την ηµερ�µηνία π�υ θέλετε να

ενεργ�π�ιηθεί ή να απενεργ�π�ιηθεί η

συσκευή.

OK

Fταν �ωτιστεί η ένδει@η OK, πιέστε GO για να

απ�θηκεύσετε τις ρυθµίσεις αναπαραγωγής ή

αναµ�νής uρ�ν�διακ�πτη.

*Εάν είναι διαθέσιµ� ένα ραδι��ων�,

εµ�ανίB�νται και �ι ενδεί5εις CD και A.Tape,

άσετα εάν υπάρ�υν στην πραγµατικ�τητα ή

�ι.

Τι υπάρ�ει στ� Timer index...
Τ� Timer index αναγρά�ει �λ�υς τ�υς

πρ�γραµµατισµέν�υς σας �ρ�ν�διακ�πτες.

Για να επε@εργαστείτε ένα �ρ�ν�διακ�πτη,

πιέστε GO �ταν �ωτί)εται αυτ�ς �

�ρ�ν�διακ�πτης.

Για να διαγράψετε ένα �ρ�ν�διακ�πτη,

πιέστε MENU �ταν �ωτί)εται αυτ�ς �

�ρ�ν�διακ�πτης.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Activate Timer...
Επιλέ@τε Yes για να ενεργ�π�ιήσετε τ�υς

�ρ�ν�διακ�πτες σας ή No για να τ�υς

απενεργ�π�ιήσετε.

>> Μεν�ύ στην �θ�νη

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK

Press MENU for Timer index

Index 

TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct
TV 3 17:10 - 19:00 27 Oct
Standby   23:10  MTWT . . .

Press MENU to clear timer

Activate timer
Yes
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Edit TV list...
Fταν εµ�ανιστεί στην �θ�νη η λίστα TV

έ�ετε π�λλές επιλ�γές:

– Μετακίνηση των τηλε�πτικών καναλιών για

αλλαγή της σειράς µε την �π�ία

εµ�ανί)�νται στη λίστα της τηλε�ρασης.

– ∆ιαγρα�ή ανεπιθύµητων τηλε�πτικών

καναλιών.

–  ν�µασία ή αλλαγή τ�υ �ν�µατ�ς των

τηλε�πτικών καναλιών σας.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες, ανατρέ5τε

στ� κε�άλαι� 'Επε5εργασία συντ�νισµένων

τηλε�πτικών καναλιών' στη σελίδα 28 τ�υ

Xδηγ�ύ.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Add program...
Freq (συ�ν�τητα)

Εµ�ανί)ει τη συ�ν�τητα κατά τη διαδικασία

Add program.

Pr (αριθµ�ς πρ�γράµµατ�ς)

Εµ�ανί)ει τ�ν αριθµ� πρ�γράµµατ�ς κατά

τη διαδικασία Add program.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Auto tuning...
Freq (συ�ν�τητα)

Εµ�ανί)ει τη συ�ν�τητα κατά τη διαδικασία

τ�υ Auto tuning.

Pr (αριθµ�ς πρ�γράµµατ�ς)

Εµ�ανί)ει τ�ν αριθµ� πρ�γράµµατ�ς κατά

τη διαδικασία τ�υ Auto tuning.

  1 BBC 1
  2 BBC 2
 . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 MTV 

Press >> to
move 

Freq Pr
210 12

Freq Pr
210 12
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Τι υπάρ�ει στ� πρώτ� µεν�ύ TV manual

tuning...
Freq (συ�ν�τητα)

Η ανα)ήτηση σταµατάει στ� πρώτ� κανάλι

απ� τ� �π�ί� εκπέµπει ικαν�π�ιητικ� σήµα.

Εάν γνωρί)ετε την ακρι%ή συ�ν�τητα εν�ς

καναλι�ύ, πληκτρ�λ�γήστε την απευθείας

�ρησιµ�π�ιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα

στ� τηλε�ειριστήρι� Beo4.

(System)

Εάν εµ�ανιστεί τ� System στ� µεν�ύ,

%ε%αιωθείτε �τι αναγρά�εται τ� σωστ�

σύστηµα µετάδ�σης πριν αρ�ίσετε τ�

συντ�νισµ�.

Pr (αριθµ�ς πρ�γράµµατ�ς)

Εισάγετε τ�ν αριθµ� πρ�γράµµατ�ς (1–99)

�π�υ θέλετε να συντ�νίσετε τ� κανάλι.

Name (Fν�µα)

Τ� �ν�µα π�υ δίνεται σε ένα κανάλι

εµ�ανί)εται στη λίστα µε τα τηλε�πτικά

κανάλια. Ένα �ν�µα µπ�ρεί να περιέ�ει

µέ�ρι και �κτώ �αρακτήρες,

συµπεριλαµ%αν�µένων των γραµµάτων 

A–Z, αριθµών και τελείας. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες, ανατρέ@τε στ� κε�άλαι�

'Xν�µασία συντ�νισµένων καναλιών' στη

σελίδα 30 τ�υ  δηγ�ύ.

More

Εάν είναι απαραίτητ� να συµπληρώσετε

επιπλέ�ν πληρ���ρίες, µετακινηθείτε στ�

More και πιέστε GO. Εµ�ανί)εται ένα

δεύτερ� µεν�ύ �ειρ�κίνητ�υ συντ�νισµ�ύ.

Τι υπάρ�ει στ� δεύτερ� µεν�ύ TV manual

tuning...
Fine (µικρ�συντ�νισµ�ς)

Η τηλε�ραση αυτ�µατα συντ�νί)εται στην

καλύτερη δυνατή εικ�να. Ωστ�σ�, τα

γειτ�νικά κανάλια µπ�ρεί να �αλάσ�υν λίγ�

την εικ�να, σε αυτή τη περίπτωση

απαιτείται µικρ�συντ�νισµ�ς. Τ� εύρ�ς τ�υ

µικρ�συντ�νισµ�ύ είναι απ� 

+8 έως -8.

Decoder

Εάν έ�ετε συνδεδεµέν� µ�ν� ένα

απ�κωδικ�π�ιητή, �ι επιλ�γές είναι On ή

Off. Εάν έ�ετε συνδεδεµέν�υς δύ�

απ�κωδικ�π�ιητές στην τηλε�ρασή σας,

µπ�ρείτε να επιλέ@ετε µετα@ύ Dec1, Dec2

ή Off.

Sound (µ�ν�/στερε��ωνικ�ς/γλώσσα)

Μπ�ρεί να υπάρ��υν π�λλ�ί τύπ�ι ή��υ για

ένα τηλε�πτικ� κανάλι. Παραδείγµατα είναι

� στερε��ωνικ�ς ή��ς, � µ�ν��ωνικ�ς

ή��ς ή άλλες γλώσσες.

Ακ�µα και �ταν απ�θηκεύετε έναν τύπ�

ή�υ/γλώσσας µε αυτ� τ�ν τρ�π�, µπ�ρείτε

να επιλέ5ετε άλλ� διαθέσιµ� τύπ� ενώ

παρακ�λ�υθείτε ένα συγκεκριµέν�

τηλε�πτικ� κανάλι. Για περισσ�τερες

πληρ���ρίες σετικά µε τ�υς διαθέσιµ�υς

τύπ�υς ή�υ, ανατρέ5τε στ� κε�άλαι�

'Αλλαγή τ�υ τύπ�υ τ�υ ή�υ ή της

γλώσσας' στη σελίδα 9 τ�υ Xδηγ�ύ.

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

Fine Decoder Sound   
0 Off Stereo-2 
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Sound Adjustment...
Volume (Ένταση ή��υ)

Η ένταση τ�υ ή��υ µπ�ρεί να ρυθµιστεί

ανά δύ� %ήµατα σε ένα εύρ�ς τιµών απ�

00 µέ�ρι 72.

Bass

Τα µπάσα µπ�ρ�ύν να ρυθµιστ�ύν ανά ένα

%ήµα σε ένα εύρ�ς τιµών απ� +6 µέ�ρι -6,

�π�υ 0 είναι η �υδέτερη ρύθµιση.

Treble

Τα πρίµα µπ�ρ�ύν να ρυθµιστ�ύν µε ρυθµ�

ανά ένα %ήµα σε ένα εύρ�ς τιµών απ� +6

µέ�ρι -6, �π�υ 0 είναι η �υδέτερη ρύθµιση.

Loudness

Τ� Loudness µπ�ρεί να τεθεί στ� On ή στ�

Off. Η λειτ�υργία Loudness

�ρησιµ�π�ιείται για να αντισταθµίσει τις µη

ακ�υστές απ� τ� ανθρώπιν� αυτί υψηλές

και �αµηλές συ�ν�τητες. Ενισ�ύει τις

�αµηλές και υψηλές συ�ν�τητες �ταν

ακ�ύτε σε �αµηλές εντάσεις κάν�ντας έτσι

περισσ�τερ� δυναµική τη µ�υσική.

Subwoofer (είναι διαθέσιµ� µ�ν� εάν έ�ετε

συνδέσει ένα υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2 στην

τηλε�ραση).

Μπ�ρεί να ρυθµιστεί ανά ένα %ήµα σε ένα

εύρ�ς τιµών απ� +9 µέ�ρι -9, �π�υ 0 είναι

η �υδέτερη ρύθµιση.

Τι υπάρ+ει στ� µεν�ύ 'Balance'...

Balance (Ισ�ρρ�πία)

Η ισ�ρρ�πία µπ�ρεί να ρυθµιστεί µε

µέγιστ� 6 %ήµατα στα αριστερά ή στα

δε@ιά. >< είναι η �υδέτερη ρύθµιση.

Για πληρ���ρίες σ�ετικά µε την πρ�σωρινή

ρύθµιση της ισ�ρρ�πίας η�είων µετα@ύ

των πέντε η�είων σε διάτα@η ή��υ

surround, ανατρέ@τε στ� κε�άλαι� 

'Home Theatre' στη σελίδα 10 τ�υ  δηγ�ύ.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Picture...
Brilliance (�ωτειν�τητα)

Η �ωτειν�τητα της �θ�νης µπ�ρεί να

ρυθµιστεί ανά δύ� %ήµατα µέσα σε ένα

εύρ�ς τιµών απ� 00 µέ�ρι 62, �π�υ 32 είναι

η �υδέτερη ρύθµιση.

Colour (uρώµα)

Η ένταση των �ρωµάτων µπ�ρεί να

ρυθµιστεί ανά δύ� %ήµατα µέσα σε ένα

εύρ�ς τιµών απ� 00 µέ�ρι 62, �π�υ 32 είναι

η �υδέτερη ρύθµιση.

Contrast (Αντίθεση)

Τ� επίπεδ� αντίθεσης της �θ�νης µπ�ρεί

να ρυθµιστεί ανά ένα %ήµα µέσα σε ένα

εύρ�ς τιµών απ� 00 µέ�ρι 62, �π�υ 44 είναι

η �υδέτερη ρύθµιση.

Για πηγές �ίντε� π�υ ρησιµ�π�ι�ύν τ�

σύστηµα NTSC, υπάρει µία τέταρτη επιλ�γή

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

ρυθµίσετε.

Volume Bass Treble Loudness
32 0 0 On

Brilliance Colour Contrast
32 32 44
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker type...
Front

Απ� τις διαθέσιµες επιλ�γές επιλέ@τε τα

η�εία π�υ έ�ετε συνδέσει. Εάν δεν έ�ετε

συνδέσει η�εία, επιλέ@τε None.

Rear

Απ� τις διαθέσιµες επιλ�γές επιλέ@τε τα

η�εία π�υ έ�ετε συνδέσει. Εάν δεν έ�ετε

συνδέσει η�εία, επιλέ@τε None.

Subwoofer

∆ηλώστε εάν έ�ετε συνδέσει ένα

υπ�γ�ύ�ερ BeoLab 2.  ι επιλ�γές είναι

Yes ή No.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker distance...
Front

Επιλέ@τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ�σταση σε µέτρα µετα@ύ της θέσης

θέασής σας και κάθε εν�ς απ� τα η�εία

σας.

Rear

Επιλέ@τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ�σταση σε µέτρα µετα@ύ της θέσης

θέασής σας και κάθε εν�ς απ� τα η�εία

σας.

TV

Επιλέ@τε την κατά πρ�σέγγιση ευθεία

απ�σταση σε µέτρα µετα@ύ της θέσης

θέασής σας και της τηλε�ρασης.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Speaker level...
Front

Ρύθµιση τ�υ επιπέδ�υ έντασης ή��υ τ�υ

αριστερ�ύ και δε@ι�ύ εµπρ�ς η�είων σας.

Rear

Ρύθµιση τ�υ επιπέδ�υ έντασης ή��υ τ�υ

αριστερ�ύ και δε@ι�ύ πίσω η�είων σας.

TV

Η ένταση τ�υ ή��υ απ� τα η�εία της

τηλε�ρασης λειτ�υργεί σα µέτρ�

σύγκρισης µε τα ε@ωτερικά η�εία και δεν

µπ�ρεί να ρυθµιστεί απ� αυτ� τ� µεν�ύ.

– �ι δύ� επιλ�γές ακ�λ�υθίας ή��υ
Manual (εργ�στασιακή ρύθµιση)

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

ή��ς ακ�λ�υθεί τ� η�εί� π�υ επιλέγετε

στ� µεν�ύ. Στη συνέ�εια µπ�ρείτε να

ρυθµίσετε τ�ν ή�� ανάλ�γα.

Automatic

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

ή��ς εναλλάσσεται αυτ�µατα µετα@ύ των

ε@ωτερικών η�είων κάθε 2–3

δευτερ�λεπτα. Για να ρυθµίσετε την

ένταση των η�είων, πρέπει να

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

θέλετε να ρυθµίσετε πρώτα.

Front Rear Subwoofer
Beolab 1 Beolab 6000 Yes

Front TV Front
4 metres 3 metres 4 metres

Rear  Rear
2 metres  2 metres

Distance to viewing position

Front TV Front
0 (0) 0

Rear  Rear
0  0

Press MENU for automatic sequence
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Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Stand...
1

Επιλέ@τε 1 για την πρωτεύ�υσα θέση

θέασης.

2

Επιλέ@τε 2 για τη δευτερεύ�υσα θέση

θέασης.

0

Επιλέ@τε 0 για τη θέση αναµ�νής.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Clock...
Time (Ώρα)

Εµ�ανί)ει τ� �ρ�ν�. Εισάγετε την ώρα

�ειρ�κίνητα πιέ)�ντας τα αριθµητικά

πλήκτρα στ� Beo4.

Date

Εµ�ανί)ει την ε%δ�µάδα και την ηµέρα.

Year

Εµ�ανί)ει τ� �ρ�ν�.

Synch

Για τ� συγ�ρ�νισµ� τ�υ ενσωµατωµέν�υ

ρ�λ�γι�ύ µε τ� teletext.

Τι υπάρ�ει στ� µεν�ύ Connections...
V.Tape

V.Tape… για %ίντε� Bang & Olufsen.

DVD… για ένα DVD player.

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

box*.

None… εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα.

AV

DVD… για ένα DVD player.

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

box*.

V.AUX… για άλλες συσκευές.

Non B&O V.Tape2… για δια��ρετικ� %ίντε�

απ� Bang & Olufsen.

V.Tape2… για %ίντε� Bang & Olufsen.

S-VHS V.TP2… για %ίντε� Super-VHS.

Decoder(2)… για ένα δεύτερ�

απ�κωδικ�π�ιητή. Συνδέστε τ�ν

πρωτεύ�ντα απ�κωδικ�π�ιητή στην

υπ�δ��ή DECODER.

None… εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα.

Decoder (Απ�κωδικ�π�ιητής)

Decoder(1)… για έναν πρωτεύ�ντα

απ�κωδικ�π�ιητή ή έναν πρ�σαρµ�γέα.

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

box*.

V.AUX… για συσκευές άλλων

κατασκευαστών πλην Bang & Olufsen.

Non B&O V.Tape2… για δια��ρετικ� %ίντε�

απ� Bang & Olufsen.

None… εάν δεν έ�ετε συνδέσει τίπ�τα.

*Επιλέ5τε STB (SAT) για ένα πρωτεύ�ν 

set-top box και STB (V.AUX) για ένα

δευτερεύ�ν set-top box.

Stand position
1

Turn TV to preferred position

Time Date Year Synch 
14:25 Thu 2 Nov 2000 No V. Tape AV Decoder

V. Tape STB(SAT) Decoder
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BeoLink

∆ιαµ�ρ�ωτής συστήµατ�ς, 13

Η BeoVision 3 σε ένα διασυνδεδεµέν�

δωµάτι�, 14

Λειτ�υργία τ�υ διασυνδεδεµέν�υ 

δωµατί�υ, 15

Συνδέσεις διασύνδεσης, 14

Συ'ν(τητα σύνδεσης, 13

Υπ�δ�'ή σύνδεσης, 12, �δηγ�ς σελ. 45

CD-rom

+ρήση τ�υ CD-rom, �δηγ�ς σελ. 2

Format

Επιλ�γή µιας µ�ρ�ής εικ(νας, �δηγ�ς 

σελ. 11

Home theatre

Γεµί4�ντας την �θ(νη µε εικ(να, �δηγ�ς 

σελ. 11

Επιλ�γή η'είων για κινηµατ�γρα�ικ( ή'�,

�δηγ�ς σελ. 10

Master Link

Η'�σύστηµα µε την τηλε(ρασή σας, 10–11

Ρύθµιση επιλ�γών, 10

Σύνδεση τ�υ η'�συστήµατ(ς σας, 10

+ρήση �λ�κληρωµέν�υ συστήµατ�ς

ή'�υ/εικ(νας, 11

Set-top box

Set-top box – π�µπ(ς υπερύθρων, 7

Set-top box – Σύνδεση AV, 7

Εναλλακτική σύνδεση Set-top box, 8

Μεν�ύ Set-top Box Controller, �δηγ�ς 

σελ. 23

+ειρισµ(ς τ�υ Set-top Box, �δηγ�ς σελ. 22

Teletext

Teletext – µεγάλ� µέγεθ�ς, µίCη και

απ�κάλυψη, �δηγ�ς σελ. 16

Αµεση πρ(σFαση σε µία σελίδα µέσω τ�υ

Fastext, �δηγ�ς σελ. 19

Απ�θήκευση αγαπηµένων σελίδων Teletext –

σελίδες µνήµης, �δηγ�ς σελ. 12

Βασικές λειτ�υργίες Teletext, �δηγ�ς σελ. 12

Ενεργ�π�ίηση υπ�τίτλων απ( Teletext,

�δηγ�ς σελ. 13

Ενηµερωµένες σελίδες Teletext, �δηγ�ς 

σελ. 16 

Ακ�υστικά

Σύνδεση στις υπ�δ�'ές στην πρ(σ�ψη,

�δηγ�ς σελ. 48

Απ�κωδικ�π�ιητής

Σύνδεση απ�κωδικ�π�ιητή AV ή RF, 9

Σύνδεση δύ� απ�κωδικ�π�ιητών, 9

Υπ�δ�'ές, �δηγ�ς σελ. 41

Βιντε�κάµερα

Αντιγρα�ή απ( Fιντε�κάµερα σε Fίντε�,

�δηγ�ς σελ. 49

Παρακ�λ�ύθηση εγγρα�ών Fιντε�κάµερας,

�δηγ�ς σελ. 49

Σύνδεση µιας Fιντε�κάµερας, �δηγ�ς σελ. 48

Γλώσσα

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

�δηγ�ς σελ. 9

Εικ3να

Γεµί4�ντας την �θ(νη µε εικ(να, �δηγ�ς 

σελ. 11

∆ιπλή �θ(νη, �δηγ�ς σελ. 14

Ρύθµιση �ωτειν(τητας, 'ρώµατ�ς ή

αντίθεσης, �δηγ�ς σελ. 36

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Picture', 22

Ενδεί5εις και µεν�ύ

Εµ�ανι4(µενες πληρ���ρίες και µεν�ύ,

�δηγ�ς σελ. 5

ΕνδείCεις στην �θ(νη, �δηγ�ς σελ. 5

Μεν�ύ στην �θ(νη – ευρετήρι�, 18

Επικ�ινωνία

Επικ�ινωνία µε την Bang & Olufsen, �δηγ�ς

σελ. 52

Η8εία

Επιλ�γή η'είων για κινηµατ�γρα�ικ( ή'�,

�δηγ�ς σελ. 10

Ρύθµιση της απ(στασης των η'είων, 5

Ρύθµιση της έντασης τ�υ ή'�υ, 6

Σύνδεση η'είων, 4

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Speaket distance', 23

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Speaket level', 23

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Speaket type', 23

Τ�π�θέτηση εCωτερικών η'είων, 3

Ή8�ς

Αλλαγή της έντασης ή'�υ, των µπάσων, των

πρίµων ή της ισ�ρρ�πίας, �δηγ�ς σελ. 38

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

�δηγ�ς σελ. 9

Επιλ�γή η'είων για κινηµατ�γρα�ικ( ή'�,

�δηγ�ς σελ. 10

Επιλ�γή συνδυασµ�ύ η'είων, �δηγ�ς σελ. 10

Πρ�F�λή τ�υ �ν(µατ�ς τ�υ συστήµατ�ς

ενεργ�ύ ή'�υ, �δηγ�ς σελ. 38

Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης τ�υ ή'�υ,

�δηγ�ς σελ. 9

Ρύθµιση της έντασης τ�υ ή'�υ, 6

Σίγαση τ�υ ή'�υ, �δηγ�ς σελ. 9

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Sound Adjustment', 22

Ή8�ς Surround

∆ιάταCη η'είων – ή'�ς surround, 3–6

Επιλ�γή η'είων για κινηµατ�γρα�ικ( ή'�,

�δηγ�ς σελ. 10

Υπ�δ�'ές η'είων και ψη�ιακής εισ(δ�υ,

�δηγ�ς σελ. 44
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Θέση της τηλε3ρασης

Πρ�ρύθµιση θέσεων Fάσης, �δηγ�ς σελ. 35

Ρύθµιση της θέσης παρακ�λ�ύθησης,

�δηγ�ς σελ. 9

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Stand', 24

Κωδικ3ς PIN

Αλλαγή ή διαγρα�ή τ�υ κωδικ�ύ pin, �δηγ�ς

σελ. 20

Ενεργ�π�ίηση τ�υ συστήµατ�ς κωδικ�ύ pin,

�δηγ�ς σελ. 20

[ε'άσατε τ�ν κωδικ( PIN;, �δηγ�ς σελ. 21

+ρήση τ�υ κωδικ�ύ PIN, �δηγ�ς σελ. 21

Ρ�λ3ι

Εισαγωγή ρυθµίσεων για τ� ενσωµατωµέν�

ρ�λ(ι, �δηγ�ς σελ. 34

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Clock', 24

Συνδέσεις

Set-top box – Εναλλακτική σύνδεση 

set-top box, 8

Set-top box – π�µπ(ς υπερύθρων, 7

Set-top box – Σύνδεση AV, 7

Ακ�υστικά, �δηγ�ς σελ. 48

Απ�κωδικ�π�ιητής – απ�κωδικ�π�ιητής

AV ή RF, �δηγ�ς σελ. 45

Απ�κωδικ�π�ιητής – ∆ύ� 

απ�κωδικ�π�ιητές, 9

Η'�σύστηµα, – σύνδεση µε την τηλε(ρασή

σας, 10, �δηγ�ς σελ. 43

Κατα'ώρηση πρ(σθετων συσκευών Fίντε�,

�δηγ�ς σελ. 32

Πρ(σθετες συσκευές Fίντε�, �δηγ�ς σελ. 43

– DVD player, AV 2 Expander, Βίντε�, Set-top

box,Video Game, Βιντε�κάµερα, κλπ.

Συνδέσεις διασυνδεδεµέν�υ δωµατί�υ, 14

Σύνδεση η'είων, 4

Σύνδεση ρεύµατ�ς και κεραίας, �δηγ�ς 

σελ. 42

Σύνδεση της τηλε(ρασής σας, �δηγ�ς 

σελ. 42

Υπ�δ�'ές, �δηγ�ς σελ. 41 και 48

Υπ�δ�'ές στην πρ(σ�ψη, �δηγ�ς σελ. 48

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Connections', 24

Συντήρηση

Αντικατάσταση των µπαταριών τ�υ Beo4,

�δηγ�ς σελ. 47

Συντήρηση της τηλε(ρασής σας, �δηγ�ς

σελ. 46

+ειρισµ(ς της τηλε(ρασής σας, �δηγ�ς 

σελ. 40

Συντ�νισµ3ς

∆ιαγρα�ή συντ�νισµένων καναλιών, �δηγ�ς

σελ. 31

Εύρεση διαθέσιµων τηλε�πτικών καναλιών,

�δηγ�ς σελ. 26

Μετακίνηση συντ�νισµένων καναλιών,

�δηγ�ς σελ. 29

dν�µασία συντ�νισµένων καναλιών, �δηγ�ς

σελ. 30

Πρ�σθήκη νέων τηλε�πτικών καναλιών,

�δηγ�ς σελ. 27

Ρύθµιση συντ�νισµένων τηλε�πτικών

καναλιών, �δηγ�ς σελ. 28

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Add program', 20

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Auto tuning', 20

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'first TV manual

tuning', 21

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'second TV manual

tuning', 21

Τηλε�πτικά κανάλια

∆ιαγρα�ή συντ�νισµένων καναλιών, �δηγ�ς

σελ. 31

Επιλ�γή εν(ς τηλε�πτικ�ύ καναλι�ύ, �δηγ�ς

σελ. 8

Εύρεση διαθέσιµων καναλιών, �δηγ�ς 

σελ. 26

Μετακίνηση συντ�νισµένων καναλιών,

�δηγ�ς σελ. 29

dν�µασία συντ�νισµένων καναλιών, �δηγ�ς

σελ. 30

Πρ�F�λή της λίστας καναλιών, dδηγ(ς σελ. 8

Πρ�σθήκη νέων τηλε�πτικών καναλιών,

�δηγ�ς σελ. 27

Ρύθµιση συντ�νισµένων τηλε�πτικών

καναλιών, �δηγ�ς σελ. 28

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Edit TV list', 20

Τηλε8ειριστήρι� Beo4

Αντικατάσταση των µπαταριών τ�υ Beo4,

�δηγ�ς σελ. 47

Γνωριµία µε τ� Beo4, �δηγ�ς σελ. 4

Κατάργηση εν(ς 'πλήκτρ�υ' απ( τη λίστα

Beo4, 17

Μετακίνηση επιπλέ�ν 'πλήκτρων', 17

Πρ(σFαση σε επιπλέ�ν συσκευές µέσω τ�υ

Beo4, �δηγ�ς σελ. 33

Πρ�σθήκη εν(ς 'πλήκτρ�υ' στη λίστα 

Beo4, 16

Ρύθµιση τ�υ Beo4, 16–17

+ρήση τ�υ Beo4, �δηγ�ς σελ. 4–5

Τ�π�θέτηση

Τ�π�θέτηση εCωτερικών η'είων, 3

Τ�π�θέτηση της τηλε(ρασής σας, �δηγ�ς

σελ. 40

Υπ�δ�8ές

Υπ�δ�'ές AV και κεραίας, �δηγ�ς σελ. 45

Υπ�δ�'ές η'είων και ψη�ιακής εισ(δ�υ,

�δηγ�ς σελ. 44

Υπ�δ�'ές, �δηγ�ς σελ. 41

Σύνδεση πρ(σθετων συσκευών, �δηγ�ς 

σελ. 43

Υπ�δ�'ές στην πρ(σ�ψη, �δηγ�ς σελ. 48

Υπ3τιτλ�ι 

Υπ(τιτλ�ι απ( Teletext, �δηγ�ς σελ. 13

Hρ�ν�διακ3πτης

Αυτ(µατη έναρCη και στάση της τηλε(ρασής

σας, �δηγ�ς σελ. 18

Εισαγωγή ρυθµίσεων για τ� ενσωµατωµέν�

ρ�λ(ι, �δηγ�ς σελ. 34

Ενεργ�π�ίηση της λειτ�υργίας

αναπαραγωγής µε 'ρ�ν�διακ(πτη, �δηγ�ς

σελ. 19

Πρ�F�λή, επεCεργασία ή διαγρα�ή εν(ς

'ρ�ν�διακ(πτη, �δηγ�ς σελ. 19

Τι υπάρ'ει στ� µεν�ύ 'Activate Timer', 19
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