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Σύνδεση εν!ς αποκωδικοποιητή

Το κεφάλαιο αυτ! περιγράφει
πώς να συνδέσετε έναν
αποκωδικοποιητή AV, π.χ. έναν
αποκωδικοποιητή βασικής ζώνης
συχνοτήτων, µε την τηλε!ραση.
Μπορούν να συνδεθούν δυο
αποκωδικοποιητές µε την
τηλε!ραση µέσω των υποδοχών
V.TAPE και AV*. Εάν η ρύθµιση
περιλαµβάνει ένα
BeoCord V 8000, θα πρέπει να
συνδέσετε τον κύριο
αποκωδικοποιητή στο BeoCord
V 8000.
Βεβαιωθείτε !τι !λες οι
συνδεδεµένες συσκευές έχουν
καταχωρηθεί στο µενού
CONNECTIONS. Για
περισσ!τερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Καταχώρηση πρ!σθετων
συσκευών εικ!νας ή στο
κεφάλαιο 'Υποδοχές' στη
σελίδα 44 του Οδηγού.

BeoVision 3

Πρωτεύων αποκωδικοποιητής

∆ευτερεύων αποκωδικοποιητής

Αποσυνδέστε λες τις σχετικές συσκευές
απ το ρεύµα πριν τη σύνδεση των
εξωτερικών συσκευών.
> Συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής
κεραίας στην υποδοχή µε την ένδειξη
TV στην τηλε!ραση.
> Συνδέστε τον κύριο αποκωδικοποιητή
στην υποδοχή 21 ακίδων V.TAPE στο πίσω
µέρος της τηλε!ρασης.
> Εάν έχετε ένα δεύτερο αποκωδικοποιητή,
συνδέστε τον στην υποδοχή AV.
Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν
αποκωδικοποιητή RF, θυµηθείτε να
συνδέσετε το καλώδιο της εξωτερικής
κεραίας στην υποδοχή εισδου του
αποκωδικοποιητή και έπειτα περάστε το
σήµα ή το καλώδιο στην υποδοχή κεραίας
της τηλερασης (µε ένδειξη TV).
Εάν η τηλερασή σας είναι εξοπλισµένη µε
την προαιρετική µονάδα Master Link,
συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην
υποδοχή V.TAPE.

Συντονισµένα προγράµµατα και ανίχνευση
αποκωδικοποιητή
Στις περισσ!τερες περιπτώσεις, ο
αποκωδικοποιητής που συνδέσατε
καταχωρείται αυτ!µατα κατά τη διάρκεια του
συντονισµού. Ο αποκωδικοποιητής πρέπει να
ανιχνεύσει αυτ!µατα τα προγράµµατα εκείνα
που χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Παρ!λα
αυτά, εάν δε συµβεί κάτι τέτοιο,
προσαρµ!στε τη ρύθµιση µέσω του µενού
MANUAL TUNING για το σχετικ! πρ!γραµµα.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην εν!τητα µε
τίτλο 'Ρύθµιση συντονισµένων τηλεοπτικών
προγραµµάτων' στο κεφάλαιο Επεξεργασία
προγραµµάτων στη σελίδα 30 του Οδηγού.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν είναι κατειληµµένες και οι
δυο υποδοχές, τ!τε µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε επιπλέον συνδέσεις
συνδέοντας έναν αντάπτορα στην
υποδοχή AV. Για περισσ!τερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρ!πο καταχώρησης εν!ς
συνδεδεµένου Expander box, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Καταχώρηση πρ!σθετων συσκευών
εικ!νας.
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Σύνδεση εν!ς set-top box

Συνδέστε ένα set-top box* στις
υποδοχές V.TAPE ή AV της
τηλε!ρασης.
Εάν έχετε συνδέσει ένα BeoCord
V 8000 στην τηλε!ρασή σας, θα
πρέπει να συνδέσετε το
set-top box στην υποδοχή
DECODER στο BeoCord V 8000.
Βεβαιωθείτε !τι !λες οι
συνδεδεµένες συσκευές έχουν
καταχωρηθεί στο µενού
CONNECTIONS.
Μ!λις γίνει η καταχώρηση,
καλείστε να επιλέξετε τον τύπο
του set-top box απ! το µενού
SET-TOP BOX. Για περισσ!τερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Καταχώρηση
πρ!σθετων συσκευών εικ!νας.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα set-top box πρέπει να
ρυθµίζονται σύµφωνα µε την τεκµηρίωση
που τα συνοδεύει.

BeoVision 3

Set-top box

Σύνδεση ΑV

Σύνδεση ποµπού IR

Αποσυνδέστε λες τις σχετικές συσκευές
απ το ρεύµα πριν τη σύνδεση των
εξωτερικών συσκευών. Χρησιµοποιήστε ένα
καλώδιο AV µε 21 ακίδες για να συνδέσετε
το set-top box µε την τηλερασή σας.
> Συνδέστε το ένα άκρο στο set-top box.
> Τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή
V.TAPE ή AV στο πίσω µέρος της
τηλε!ρασης.
> Συνδέστε τον ποµπ! IR στην υποδοχή
IR OUTPUT στην τηλε!ραση.
> ∆έστε τον προσαρµογέα IR στο δέκτη
IR του set-top box. Ακολουθήστε τις
οδηγίες που εσωκλείονται µε τον
ποµπ! IR.
Για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο που σας παραδθηκε µαζί
µε το set-top box, µην καλύψετε τελείως το
δέκτη IR του τηλεχειριστηρίου.
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Σύνδεση εν!ς DVD 1

Συνδέστε ένα DVD 1 στην
υποδοχή AV της τηλε!ρασης.
Βεβαιωθείτε !τι !λες οι
συνδεδεµένες συσκευές έχουν
καταχωρηθεί στο µενού
CONNECTIONS. Για
περισσ!τερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Καταχώρηση πρ!σθετων
συσκευών εικ!νας.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη
λειτουργία του DVD 1, ανατρέξτε
στον Οδηγ! που
συµπεριλαµβάνεται.

BeoVision 3

DVD 1

Σύνδεση ΑV

Αποσυνδέστε λες τις σχετικές συσκευές
απ το ρεύµα πριν τη σύνδεση των
εξωτερικών συσκευών. Χρησιµοποιήστε ένα
καλώδιο AV µε 21 ακίδες για να συνδέσετε
το DVD 1 µε την τηλερασή σας.
> Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή AV
στο πίσω µέρος του DVD 1.
> Κατ!πιν τοποθετήστε το καλώδιο στην
υποδοχή AV στο πίσω µέρος της
τηλε!ρασης.
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Σύνδεση εν!ς βίντεο BeoCord V 8000

iταν συνδέετε ένα βίντεο
BeoCord V 8000, η τηλε!ραση
ανιχνεύει τη σύνδεση αυτ!µατα.
Για περισσ!τερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Καταχώρηση πρ!σθετων
συσκευών εικ!νας ή στο
κεφάλαιο 'Υποδοχές' στη
σελίδα 44 του Οδηγού.

BeoVision 3

BeoCord V 8000

Σύνδεση V. TAPE

Σύνδεση κεραίας

Σύνδεση V.TAPE
Αποσυνδέστε λες τις σχετικές συσκευές
απ το ρεύµα πριν τη σύνδεση των
εξωτερικών συσκευών. Χρησιµοποιήστε ένα
καλώδιο σύνδεσης ΑV µε 21 ακίδες για να
συνδέσετε το βίντεο µε την τηλεραση.
> Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή AV
στο πίσω µέρος του BeoCord V 8000.
> Κατ!πιν τοποθετήστε το καλώδιο στην
υποδοχή V.TAPE στο πίσω µέρος της
τηλε!ρασης.
Εάν χαθεί η σύνδεση µεταξύ της τηλερασης
και του BeoCord V 8000 ή δεν έχουν
συνδεθεί κατάλληλα, ττε εµφανίζεται στην
οθνη η ένδειξη CONNECTION LOST ταν
προσπαθείτε να προγραµµατίσετε µία
εγγραφή µε χρονοδιακπτη. Αποκαταστήστε
τη σύνδεση και επιχειρήστε ξανά.

Σύνδεση κεραίας
Χρησιµοποιήστε την εξωτερική σας κεραία
(ή τη σύνδεση του καλωδιακού τηλεοπτικού
δικτύου) και το καλώδιο κεραίας που
παρέχεται µαζί µε το βίντεο.
> Συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής σας
κεραίας στην υποδοχή σήµατος εισ!δου
µε την ένδειξη
στο πίσω µέρος του
BeoCord V 8000.
> Οδηγήστε το σήµα της κεραίας στην
τηλε!ραση, χρησιµοποιώντας το καλώδιο
της κεραίας που παρέχεται µε το
BeoCord V 8000.
> Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή µε
την ένδειξη TV στο V 8000 και το άλλο
άκρο στην υποδοχή της κεραίας µε την
ένδειξη TV στο πίσω µέρος της
τηλε!ρασης.
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Καταχώρηση πρ!σθετων συσκευών εικ!νας

Εάν συνδέσετε επιπλέον πηγές
εικ!νας ή συσκευές στην
τηλε!ρασή σας, πρέπει να
καταχωρήσετε τις συσκευές στο
µενού CONNECTIONS.
Κατά την πρώτη ρύθµιση του
συστήµατος, οι συσκευές που
συνδέονται εκείνη τη
συγκεκριµένη στιγµή
ανιχνεύονται απ! την τηλε!ραση
και στην οθ!νη εµφανίζεται
αυτ!µατα το µενού
CONNECTIONS. Εάν συνδέσετε
συσκευές αργ!τερα, σε µ!νιµη
βάση, τ!τε θα πρέπει να
ανακαλέσετε το µενού
CONNECTIONS µέσω του µενού
SETUP της τηλε!ρασης.

Τι συνδέεται;
Η καταχώρηση των συσκευών που είναι
συνδεδεµένες στην τηλε!ραση σας
επιτρέπει να τις ενεργοποιείτε µε το
τηλεχειριστήριο Beo4.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS

OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE

CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK

back

GO
select BEOLINK

MENU LANGUAGE
V. TAPE
AV
back

select

GO

store

GO

CONNECTIONS

Για πληροφορίες σχετικά µε τα
σηµεία και τον τρ!πο σύνδεσης
πρ!σθετων συσκευών,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Υποδοχές' στη σελίδα 44 του
Οδηγού.

V. TAPE

V. TAPE

AV

NONE

Τι υπάρχει στο µενού CONNECTIONS, σελ. 30.

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλε!ραση.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το OPTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
OPTIONS. Η ένδειξη CONNECTIONS είναι
ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
CONNECTIONS.
> Πιέστε ss ή tt για να επιλέξετε την επιλογή
V.TAPE που αντιστοιχεί στη ρύθµισή σας.
> Πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στο AV και
πιέστε ss ή tt για να επιλέξετε την επιλογή
AV που αντιστοιχεί στη ρύθµισή σας.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε αυτή τη
ρύθµιση.
> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των
προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απευθείας απ! !λα τα µενού.
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>> Καταχώρηση πρσθετων συσκευών εικνας

Οι επιλογές για την V.TAPE περιλαµβάνουν:
NONE… εάν δεν έχει συνδεθεί καµία
συσκευή.
V.TAPE… εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο
BeoCord V 8000 ή οποιαδήποτε άλλη πηγή
βίντεο.
V.TAPE+DECODER… εάν συνδέσετε ένα
BeoCord V 8000 µε συνδεδεµένο
αποκωδικοποιητή.
V.TAPE+STB… εάν συνδέσετε ένα
BeoCord V 8000 µε συνδεδεµένο
set-top box.
DECODER… εάν είναι συνδεδεµένος ένας
αποκωδικοποιητής.
V.AUX… εάν είναι συνδεδεµένος
οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικ!ς
εξοπλισµ!ς.
STB… εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.
Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000, οι µνες
επιλογές για την V.TAPE είναι: V.TAPE,
V.TAPE+STB και V.TAPE+DECODER.
Οι επιλογές για την AV περιλαµβάνουν:
NONE… εάν δεν έχει συνδεθεί καµία
συσκευή.
DECODER… εάν είναι συνδεδεµένος ένας
αποκωδικοποιητής. Εάν η τηλε!ρασή σας
είναι εξοπλισµένη µε την προαιρετική
µονάδα Master Link, συνδέστε τον
αποκωδικοποιητή στην υποδοχή V.TAPE.
EXPANDER… εάν είναι συνδεδεµένος ένας
αντάπτορας µε άλλη βοηθητική συσκευή
συνδεδεµένη σε αυτ!ν.
EXPANDER+DEC… εάν είναι συνδεδεµένος
ένας αντάπτορας µε έναν
αποκωδικοποιητή συνδεδεµένο σε αυτ!ν.
V.AUX… εάν είναι συνδεδεµένος
οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικ!ς
εξοπλισµ!ς.
DVD… εάν είναι συνδεδεµένο ένα DVD
player ή παρ!µοια συσκευή.
STB… εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.
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Πρσβαση σε πρσθετες συσκευές
εικνας
Η πρσβαση σε ορισµένες απ τις
συνδεδεµένες συσκευές είναι δυνατή
µέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4.
Πιέστε για ενεργοποίηση
εν!ς βίντεο

V TAPE

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε ένα
DVD player

DVD

Πιέστε επανειληµµένα για
να εµφανιστεί η ένδειξη
V.AUX στο Beo4

LIST

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε µια πηγή
καταχωρηµένη ως V.AUX

GO

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

Για να εµφανιστεί η ένδειξη
V.AUX στο Beo4, πρέπει να
την προσθέσετε στη λίστα
λειτουργιών του Beo4. Για
περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Εξατοµίκευση του Beo4.

V.AUX

GO

Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box, θα σας
ζητηθεί να επιλέξετε το set-top box απ µια
λίστα στην οθνη ταν επιλέξετε STB στο
µενού CONNECTIONS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν, για κάποιο λ!γο,
αποσυνδέσετε την επιπλέον συσκευή και στη
συνέχεια αποσυνδέσετε την τηλε!ραση απ!
το ρεύµα, τ!τε ίσως χρειαστεί να
καταχωρήσετε τη συσκευή ξανά !ταν τη
συνδέσετε ξανά, ακ!µα και εάν δεν έχετε
αλλάξει τη ρύθµιση των επιπλέον συσκευών.

Σύνδεση και λειτουργία εν!ς ηχοσυστήµατος

Εάν η τηλε!ρασή σας είναι
εξοπλισµένη µε την προαιρετική
µονάδα Master Link και
συνδέσετε ένα συµβατ!
ηχοσύστηµα Bang & Olufsen
στην τηλε!ραση
χρησιµοποιώντας καλώδιο
Master Link, θα αποκτήσετε τα
πλεονεκτήµατα εν!ς
ολοκληρωµένου
οπτικοακουστικού συστήµατος.
Αναπαράγετε ένα CD στο
ηχοσύστηµά σας
χρησιµοποιώντας τα ηχεία της
τηλε!ρασής σας ή
παρακολουθήστε ένα τηλεοπτικ!
πρ!γραµµα και οδηγήστε τον
ήχο στα ηχεία του
ηχοσυστήµατος.
Το σύστηµα AV µπορεί να
τοποθετηθεί !λο µαζί σε ένα
δωµάτιο ή σε δύο δωµάτια
τοποθετώντας στο ένα την
τηλε!ραση (µε ή χωρίς τα
εξωτερικά ηχεία) και το
ηχοσύστηµα µε ένα σετ ηχεία
στο άλλο.
Εάν έχετε τοποθετήσει την
BeoVision 3 σε ένα δωµάτιο
!που έχετε ήδη µια τηλε!ραση
Bang & Olufsen, και θέλετε να
χρησιµοποιείτε και τις δύο
τηλεοράσεις χωρίς να τις
συνδέσετε, πρέπει να ρυθµίσετε
την BeoVision 3 !πως
περιγράφεται στο κεφάλαιο ∆ύο
τηλεοράσεις στο ίδιο δωµάτιο.
∆εν υποστηρίζουν τη διασύνδεση µε την
τηλεραση λα τα ηχοσυστήµατα της
Bang & Olufsen.

BeoVision 3

MASTER
LINK

Σύνδεση του ηχοσυστήµατς σας
µε την τηλεραση

Option 2

Option 0

Χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο Master Link,
συνδέστε το ένα βύσµα πολλών ακίδων στην
υποδοχή µε την ένδειξη MASTER LINK στην
τηλε!ραση και το άλλο βύσµα πολλών
ακίδων στην υποδοχή µε την ένδειξη
MASTER LINK στο ηχοσύστηµα.

Ρύθµιση επιλογών
Εάν η τηλε!ρασή σας έχει ρυθµιστεί µε ένα
σύστηµα AV, µπορεί να χρειαστεί να τη
ρυθµίσετε στη σωστή επιλογή. Η ρύθµιση
επιλογής γίνεται µε το τηλεχειριστήριο Beo4
και µε ολ!κληρο το σύστηµα σε αναµονή.
Ρύθµιση επιλογών για την τηλεραση
> Κρατώντας πιεσµένο το πλήκτρο •, πιέστε
LIST.
> Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε GO.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανιστεί η ένδειξη V.OPT στο Beo4 και
στη συνέχεια πληκτρολογήστε το σωστ!
νούµερο (1, 2 ή 4).

Η τηλεραση και ένα ηχοσύστηµα σε ένα
δωµάτιο – λα τα ηχεία συνδεδεµένα στην
τηλεραση.

Option 1

Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε την
τηλεραση (µε ή χωρίς ηχεία) και το
ηχοσύστηµα (συνδεδεµένο µε ένα σετ ηχεία)
στο ίδιο δωµάτιο.

Option 2

Ρύθµιση επιλογών για το ηχοσύστηµα
> Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο • στην
Beo4, πιέστε LIST.
> Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε GO.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανιστεί η ένδειξη Α.OPT στο Beo4 και
στη συνέχεια πληκτρολογήστε το σωστ!
νούµερο (0, 1 ή 2).

Option 1

Option 2

Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε το
ηχοσύστηµα σε ένα δωµάτιο και την
τηλεραση (µε ή χωρίς συνδεδεµένα ηχεία)
σε ένα άλλο.

9

>> Ηχοσύστηµα µε την τηλερασή σας

10

Χρήση ενς ολοκληρωµένου
συστήµατος Ήχου/Εικνας
Η ενσωµάτωση εν!ς ηχοσυστήµατος και της
τηλε!ρασής σας, σάς επιτρέπει να επιλέξετε
κατάλληλα ηχεία για το συγκεκριµένο
πρ!γραµµα εικ!νας ή ήχου και σας δίνει τη
δυνατ!τητα να γράψετε ήχο απ! το βίντεο
στο ηχοσύστηµα.

Για να ακούσετε ήχο απ µία πηγή
τηλερασης στα ηχεία του ηχοσυστήµατς
σας χωρίς να ενεργοποιήσετε την οθνη,
πιέστε επανειληµµένα LIST µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη AV* στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο επιλογής πηγής,
πως TV.
LIST
AV
TV

Για να ακούσετε ήχο απ µία πηγή
τηλερασης στα ηχεία του ηχοσυστήµατς
σας µε ενεργοποιηµένη την οθνη, πιέστε
επανειληµµένα LIST µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη AV* στο Beo4 και στη συνέχεια
πιέστε πάλι TV.

TV
LIST
AV
TV

Για να ακούτε ήχο απ τα ηχεία της
τηλερασης, πιέστε επανειληµµένα LIST για
να εµφανίσετε AV* στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε ένα πλήκτρο επιλογής
πηγής ήχου πως CD.

LIST
AV
CD

*Για να εµφανιστεί η ένδειξη AV στο Beo4,
πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα
λειτουργιών του Beo4. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Εξατοµίκευση του Beo4.

Εγγραφή ήχου βίντεο
Εάν ακούτε τον ήχο απ! την τηλε!ρασή σας
στα ηχεία του ηχοσυστήµατος της
Bang & Olufsen και το ηχοσύστηµα διαθέτει
κασετ!φωνο, µπορείτε να γράψετε τον ήχο
απ! την τηλε!ραση στο κασετ!φωνο.
Ανατρέξτε στον Οδηγ! που συνοδεύει το
ηχοσύστηµά σας για περισσ!τερες
πληροφορίες.

∆ιανοµή ήχου και εικ!νας µε το BeoLink

Το σύστηµα BeoLink επιτρέπει τη
διανοµή εικ!νας και/ή ήχου σε
άλλα δωµάτια µέσα στο σπίτι.

BeoVision 3

Μπορείτε να συνδέσετε την
τηλε!ρασή σας, για παράδειγµα,
στο σαλ!νι σε ένα άλλο σύστηµα
βίντεο ή στα ηχεία σε ένα άλλο
δωµάτιο, καθιστώντας έτσι
δυνατή τη διανοµή του ήχου ή
της εικ!νας σε άλλα δωµάτια.
Εάν έχετε εγκαταστηµένο ένα
σύστηµα διανοµής BeoLink,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
την τηλε!ραση είτε στο κυρίως
δωµάτιο, !πως το σαλ!νι, είτε σε
ένα διασυνδεδεµένο δωµάτιο,
!πως το γραφείο ή η
κρεβατοκάµαρα.
Η διανοµή σηµάτων βίντεο σε
µία συνδεδεµένη τηλε!ραση
είναι δυνατή µ!νο εάν η
τηλε!ρασή σας διαθέτει έναν
ενσωµατωµένο διαµορφωτή
συστήµατος. Κάτω απ!
ορισµένες συνθήκες, µπορεί να
απαιτηθεί να εισάγετε ρυθµίσεις
για το διαµορφωτή.

Προς την υποδοχή MASTER LINK στο
σύστηµα του διασυνδεδεµένου
δωµατίου

Προς µία τηλεραση
διασυνδεδεµένου δωµατίου

Συνδέσεις διασύνδεσης
Το σύστηµα στο κυρίως δωµάτιο θα πρέπει
να συνδέεται µέσω ενς καλωδίου
Master Link στο σύστηµα του
διασυνδεδεµένου δωµατίου:
> Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην
υποδοχή µε την ένδειξη MASTER LINK
στην τηλε!ραση.
> Εάν θέλετε να διανείµετε και σήµατα
εικ!νας συνδέστε ένα κανονικ! καλώδιο
κεραίας στην υποδοχή µε την ένδειξη LINK
στην τηλε!ραση. Στη συνέχεια οδηγήστε
και τα δύο καλώδια στο διασυνδεδεµένο
δωµάτιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που
συνοδεύουν τις συσκευές που έχετε
τοποθετήσει στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο.
Εάν ένα ηχοσύστηµα είναι ήδη συνδεδεµένο
στην υποδοχή Master Link και θέλετε να
συνδέσετε περισστερες συσκευές, το
καλώδιο Master Link πρέπει να διαιρείται
στα δύο και να συνενώνεται µε το καλώδιο
απ το δωµάτιο σύνδεσης χρησιµοποιώντας
ένα ειδικ κουτί συνδεσµολογίας.
Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα πώλησης
της Bang & Olufsen για βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πρ!σβαση σε Οµάδες
προγραµµάτων που έχουν γίνει σε µία
τηλε!ραση στο κυρίως δωµάτιο δεν είναι
δυνατή απ! τηλε!ραση διασυνδεδεµένου
δωµατίου.
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>> ∆ιανοµή ήχου και εικνας µε το BeoLink

12

∆ιαµορφωτής συστήµατος

Συχντητα διασύνδεσης

Εάν στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο βρίσκεται
ένα ηχητικ! σύστηµα, π.χ ένα BeoLink
Active/Passive και επιλέξετε να ρυθµίσετε
στο ίδιο δωµάτιο και µία µη διασυνδεδεµένη
τηλε!ραση, πρέπει να ρυθµίσετε το
διαµορφωτή του συστήµατος στο ON (η
εργοστασιακή ρύθµιση είναι στο OFF, η οποία
πρέπει να χρησιµοποιηθεί εάν
χρησιµοποιείται µία διασυνδεδεµένη
τηλε!ραση Bang & Olufsen).

Εάν, για παράδειγµα, ένα τηλεοπτικ!
πρ!γραµµα στην περιοχή σας εκπέµπει στην
ίδια συχν!τητα που χρησιµοποιεί το σύστηµα
BeoLink, 599 MHz, θα πρέπει να συντονίσετε
το διαµορφωτή συστήµατος σε µία ελεύθερη
συχν!τητα. iταν αλλάξετε τη συχν!τητα
διασύνδεσης στο σύστηµα του κυρίως
δωµατίου, βεβαιωθείτε !τι η συχν!τητα
διασύνδεσης αντιστοιχεί στο σύστηµα του
διασυνδεδεµένου δωµατίου.

TV SETUP

TV SETUP

PROGRAM GROUPS

PROGRAM GROUPS
TUNING

TUNING

TV TUNING

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

TIMER RECORDING

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING

LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

select

back

GO

back

select

GO

FREQUENCY
select

GO

back

select

FREQUENCY

ON
store

GO

LINK FREQUENCY

MODULATOR SETUP
MODULATOR

LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING

FREQUENCY

EDIT PROGRAMS

599

GO

search
store

Ενεργοποίηση του διαµορφωτή
συστήµατος…
> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλε!ραση.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το TUNING.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
TV TUNING και πιέστε ▼ για να φωτίσετε
το LINK FREQUENCY.
> Πιέστε ss δύο φορές, και µετά GO. Θα
εµφανιστεί το µενού MODULATOR SETUP.
> Πιέστε ss ή tt για την αποκάλυψη του ΟΝ.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τη
ρύθµιση ή...
> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε !λα τα
µενού χωρίς αποθήκευση.

GO

Για να αλλάξετε τη συχντητα
διασύνδεσης…
> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλε!ραση.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το TUNING.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
TV TUNING και πιέστε ▼ για να φωτίσετε
το LINK FREQUENCY.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
LINK FREQUENCY. Η ένδειξη FREQUENCY
είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε ss ή tt για να βρείτε µία ελεύθερη
συχν!τητα.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τη
ρύθµιση ή...
> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε !λα τα
µενού χωρίς αποθήκευση.

BeoLink – η τηλε!ρασή σας σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο
Εάν έχετε τοποθετήσει ένα
BeoLink στο σπίτι σας και
επιλέξετε να τοποθετήσετε την
τηλε!ρασή σας σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο,
µπορείτε να χειρίζεστε !λα τα
συνδεδεµένα συστήµατά σας
µέσω της τηλε!ρασης.
Πρέπει να ακολουθήσετε τη
διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω !ταν συνδέετε την
τηλε!ρασή σας για χρήση σε
διασυνδεδεµένο δωµάτιο:
1 Συνδέστε την τηλε!ραση του
διασυνδεδεµένου δωµατίου στο
ρεύµα
2 Χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο Beo4, ρυθµίστε
την τηλε!ραση στο
διασυνδεδεµένο δωµάτιο στην
Επιλογή 6*
3 Αποσυνδέστε την τηλε!ραση
του διασυνδεδεµένου δωµατίου
απ! την πρίζα
4 Κάνετε τις συνδέσεις !πως
περιγράφεται στην επ!µενη
σελίδα
5 Συνδέστε και πάλι την
τηλε!ραση του
διασυνδεδεµένου δωµατίου στο
ρεύµα.
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Ρύθµιση επιλογών
Κυρίως δωµάτιο

Για την κανονική λειτουργία λου του
συστήµατος, είναι σηµαντικ η τηλεραση
στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο να είναι
ρυθµισµένη στη σωστή επιλογή πριν τη
συνδέσετε στο σύστηµα του κυρίως
δωµατίου!
> Κρατώντας πιεσµένο το πλήκτρο •, πιέστε
LIST.
> Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε GO.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το V.OPT στο Beo4 και
πιέστε 6*.
*Εάν συνδέσετε την τηλεραση για χρήση σε
ένα διασυνδεδεµένο δωµάτιο, που είναι
ήδη εγκατεστηµένα άλλα συστήµατα
διασύνδεσης, πως ηχεία, πρέπει να
προγραµµατίσετε την τηλεραση στην
Επιλογή 5.

Συνδέσεις
Η τηλερασή σας στο διασυνδεδεµένο
δωµάτιο πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο
σύστηµα στο κυρίως δωµάτιο
χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικά καλώδια:
– Σύνδεση BeoLink (χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο Master Link και ένα κουτί
συνδεσµολογίας).
– Σύνδεση κεραίας (χρησιµοποιώντας ένα
κανονικ καλώδιο κεραίας).
Σύνδεση BeoLink
Στο κυρίως δωµάτιο: Συνδέστε το καλώδιο
Master Link στην υποδοχή µε την ένδειξη
MASTER LINK στο σύστηµα του κυρίως
δωµατίου. Περάστε το καλώδιο στο κουτί
συνδεσµολογίας και κ!ψτε το καλώδιο στο
κατάλληλο µήκος.
Στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο: Συνδέστε το
καλώδιο Master Link στην υποδοχή µε την
ένδειξη MASTER LINK στην τηλε!ραση.
Περάστε το καλώδιο στο κουτί
συνδεσµολογίας και κ!ψτε το καλώδιο στο
κατάλληλο µήκος.
Μέσα στο κουτί συνδεσµολογίας: Ενώστε τα
καλώδια !πως επεξηγείται στον Οδηγ! που
εσωκλείεται µε το κουτί/καλώδιο. Αυτ!ς ο
Οδηγ!ς εξηγεί !λες τις δυνατ!τητες του
κουτιού και πως να ενώσετε τα καλώδια.

∆ιασυνδεδεµένο
δωµάτιο
Option 6

Σύνδεση κεραίας
Χρησιµοποιώντας ένα συνηθισµένο καλώδιο
κεραίας τηλε!ρασης (οµοαξονικ! καλώδιο)
συνδέστε τη µια άκρη στην υποδοχή LINK
στο κύριο σύστηµα και το άλλο άκρο στην
υποδοχή της κεραίας στην τηλε!ραση στο
διασυνδεδεµένο δωµάτιο.

>> BeoLink – η τηλερασή σας σε ένα δωµάτιο σύνδεσης
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Λειτουργία του διασυνδεδεµένου
δωµατίου
^ταν βρίσκεστε στο διασυνδεδεµένο
δωµάτιο, µπορείτε να χειρίζεστε λα τα
συνδεδεµένα συστήµατα µε το
τηλεχειριστήριο Beo4.

Χρήση πηγών που υπάρχουν
µνο σε ένα απ τα δωµάτια
Πιέστε το πλήκτρο για την
πηγή που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε

RADIO
V TAPE

Χρησιµοποιήστε την
επιλεγµένη πηγή ως
συνήθως
Χρήση µίας πηγής του
κυρίως δωµατίου – ο τύπος
της πηγής βρίσκεται και στα
δύο δωµάτια
Πιέστε επανειληµµένα στο
Beo4 µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη LINK* στην οθ!νη
του Beo4
Πιέστε το πλήκτρο για την
πηγή που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε

LIST
LINK

TV

Χρησιµοποιήστε την
επιλεγµένη πηγή ως
συνήθως
Χρήση µίας πηγής στο
διασυνδεδεµένο δωµάτιο –
ο τύπος της πηγής βρίσκεται
και στα δύο δωµάτια
Πιέστε το πλήκτρο για την
πηγή που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε
Χρησιµοποιήστε την
επιλεγµένη πηγή ως
συνήθως

TV

Ακραση στερεοφωνικού
ήχου στο διασυνδεδεµένο
δωµάτιο
Συνήθως ο ήχος ο οποίος
διανέµεται απ! µία κύρια
πηγή εικ!νας στο κύριο
δωµάτιο, !πως το
set-top box, στο
διασυνδεδεµένο δωµάτιο θα
µεταδίδεται µονοφωνικά.
Ωστ!σο, µπορείτε να
επιλέξτε στερεοφωνικ! ήχο:

Κυρίως δωµάτιο

Εάν θέλετε να έχετε εικ!να
!πως και ήχο πιέστε TV.
∆ιαφορετικά, πηγαίνετε στο
επ!µενο βήµα

TV

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη AV*
στην οθ!νη του Beo4

LIST

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε µία πηγή
συνδεδεµένη στο σύστηµα
του κυρίως δωµατίου, π.χ.
ένα set-top box, ή…

SAT

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε ένα DVD

DVD

Κατά τη χρήση της
λειτουργίας αυτής, η διανοµή
άλλων πηγών απ το κυρίως
δωµάτιο σε άλλα συστήµατα
του διασυνδεδεµένου
δωµατίου δεν είναι δυνατή.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να
εµφανιστούν οι ενδείξεις
LINK και AV στο Beo4, πρέπει
πρώτα να τις προσθέσετε
στη λίστα λειτουργιών του
Beo4. Για περισσ!τερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Εξατοµίκευση του
Beo4.

AV

∆ιασυνδεδεµένο
δωµάτιο

∆ύο τηλεοράσεις στο ίδιο δωµάτιο

Εάν έχετε τοποθετήσει την
BeoVision 3 σε ένα δωµάτιο
!που έχετε ήδη µια τηλε!ραση
Bang & Olufsen και είναι δυνατή
η λήψη εντολών απ! το Beo4 και
απ! τις δύο τηλεοράσεις, πρέπει
να αλλάξετε τον τρ!πο µε τον
οποίο ενεργοποιείτε την
BeoVision 3. Με αυτ! τον τρ!πο
αποτρέπεται η ταυτ!χρονη
ενεργοποίηση και των δύο
τηλεοράσεων.

Ρύθµιση Επιλογών
Για τη σωστή λειτουργία της BeoVision 3,
είναι απαραίτητη η ρύθµισή της στη σωστή
Eπιλογή:
> Κρατώντας πιεσµένο το πλήκτρο •, πιέστε
LIST.
> Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε GO.
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το V.OPT στο Beo4 και
πιέστε 4.

Λειτουργία της BeoVision 3 στην
Επιλογή 4
Κανονικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε µια
πηγή, πως την τηλεραση, πιέζοντας απλά
το αντίστοιχο πλήκτρο πηγής στο Beo4.
Ωστσο, ταν ρυθµίζετε την τηλερασή σας
στην Επιλογή 4, πρέπει να κάνετε τα
ακλουθα:
> Πιέστε επανειληµµένα LIST µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη LINK* στην οθ!νη.
> Πιέστε ένα πλήκτρο πηγής, !πως TV.
*Για να εµφανιστεί η ένδειξη LINK στο Beo4,
πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα
λειτουργιών του Beo4. Για να έχετε
δυναττητα χρήσης teletext σε µια
τηλεραση που έχετε ρυθµίσει στην Επιλογή
4, πρέπει να ρυθµίσετε το Beo4 στο VIDEO 3.
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Εξατοµίκευση του Beo4.

15

BeoVision 3
Option 4

LIST
LINK
TV

TV

Η εικνα δείχνει τον τρπο ενεργοποίησης
της TV στην τηλεραση που θέλετε, ταν
έχετε στο ίδιο δωµάτιο µια BeoVision 3 και
µια άλλη τηλεραση Bang & Olufsen και
αυτές οι τηλεοράσεις δε συνδέονται µεταξύ
τους.

∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround

Εάν η τηλε!ρασή σας είναι
εφοδιασµένη µε την προαιρετική
µονάδα ήχου surround, µπορείτε
να δηµιουργήσετε µια διάταξη
ήχου surround.
Μια διάταξη ήχου surround
ενσωµατώνεται εύκολα στο
σαλ!νι σας. Αφήστε την εικ!να
να καθορίσει την ιδανική θέση
ακρ!ασης και θέασης. Η
βέλτιστη ηχητική εµπειρία
εξασφαλίζεται στην περιοχή που
οριοθετείται απ! τα ηχεία.
Εισάγετε τις αποστάσεις κάθε
ηχείου σε ένα µενού.
Σε µια διάταξη ήχου surround,
πρέπει να ρυθµίσετε τα ηχεία.
Η ρύθµιση αυτή ισοδυναµεί µε
ρύθµιση της ισορροπίας µεταξύ
των ηχείων. Ανατρέξτε στις
παρακάτω σελίδες για περαιτέρω
οδηγίες.

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων
Σηµειώστε !τι πρέπει να τοποθετήσετε τα
ηχεία στις θέσεις που θέλετε προτού τα
συνδέσετε.
Οι τρεις εικ!νες δεξιά δείχνουν
παραδείγµατα του τρ!που τοποθέτησης
της τηλε!ρασης και των ηχείων.
Οι παρακάτω οδηγίες εφαρµζονται σε λες
τις ρυθµίσεις ηχείων:
– Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία εκατέρωθεν
πίσω απ! τη θέση ακρ!ασης που
προτιµάτε.
– ∆εν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τα
ηχεία στις γωνίες του δωµατίου.
– Να χρησιµοποιείτε πάντα τα ισχυρ!τερα
ηχεία σας ως εµπρ!ς ηχεία.
– Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα BeoLab 2
subwoofer, ανατρέξτε στον Οδηγ! του
subwoofer.
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>> ∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround
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Σύνδεση των ηχείων
L

R

Συνδέστε τα ηχεία Bang & Olufsen και ένα
υπογούφερ BeoLab 2 στις υποδοχές στο
πίσω µέρος της τηλερασης. Τα ηχεία πρέπει
να είναι ηχεία Power Link της Bang &
Olufsen.
Για να συνδέσετε ηχεία…
> Χρησιµοποιήστε τα καλώδια που
περιλαµβάνονται µε τα ηχεία.
> Συνδέστε τα δύο εµπρ!ς ηχεία στις
υποδοχές που έχουν τη σήµανση FRONT.
> Συνδέστε τα δύο πίσω ηχεία στις υποδοχές
που έχουν τη σήµανση REAR.
> Συνδέστε το υπογούφερ στην υποδοχή
που έχει τη σήµανση SUBWOOFER.
Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση των
ηχείων σε σειρά (!πως περιγράφεται στις
οδηγίες των ηχείων), ή µπορείτε να
συνδέσετε κάθε ηχείο σε µία υποδοχή.
Μπορείτε να προµηθευτείτε µεγαλύτερα σε
µήκος καλώδια και προσαρµογείς απ! το
εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα Bang & Olufsen
της περιοχής σας.

FRONT

L

R

SUBWOOFER

REAR

SPEAKER TYPE
FRONT

BEOLAB 1

REAR

BEOLAB 6000

SUBWOOFER

YES

store

Μην παραλείπετε να ρυθµίζετε το διακπτη
L – R – LINE τσο στα εµπρς σο και στα
πίσω ηχεία στο L ή στο R (αριστερ και δεξί
κανάλι) για να επισηµαίνεται η θέση τους σε
κάθε ζευγάρι. Ρυθµίστε τα αριστερά ηχεία
στο L και τα δεξιά στο R.

GO

Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER TYPE σελ. 32.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το OPTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το
SOUND.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το SPEAKER TYPE.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SPEAKER TYPE.
> Πιέστε ss ή tt για να αποκαλύψετε τον
τύπο των δικών σας ηχείων και ▼ για να
µετακινηθείτε στα επ!µενα ηχεία. Επιλέξτε
NONE εάν δεν έχουν συνδεθεί ηχεία.
> Εάν έχετε subwoofer BeoLab 2, πιέστε ▼
για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο
SUBWOOFER και πιέστε tt για να αλλάξετε
το πεδίο σε YES.
> Πιέστε GO για αποθήκευση ή EXIT για να
βγείτε απ! το µενού χωρίς αποθήκευση.

>> ∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround
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Ρύθµιση της απστασης των ηχείων
Ενεργοποιήστε την τηλε!ραση απ! τη θέση
θέασης που προτιµάτε. Εισάγετε τις
αποστάσεις σε µέτρα µεταξύ της θέσης σας
και των ηχείων.

SPEAKER DISTANCE
CENTRE

1M

LEFT FRONT

1M

RIGHT FRONT

1M

RIGHT REAR

1M

LEFT REAR

1M

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER DISTANCE
σελ. 32.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το OPTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το
SOUND.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το SPEAKER DISTANCE.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SPEAKER DISTANCE.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινήσετε τον
κέρσορα απ! ηχείο σε ηχείο και πιέστε
ss ή tt για να επιλέξετε την απ!σταση κατά
προσέγγιση σε µέτρα µεταξύ της θέσης
παρακολούθησης και κάθε ηχείου.
> iταν έχετε εισαγάγει τις κατά προσέγγιση
αποστάσεις, πιέστε GO για να
αποθηκεύσετε ή πιέστε EXIT για να βγείτε
απ! το µενού χωρίς αποθήκευση.

TV
FRONT

FRONT

REAR

REAR

∆ε χρειάζεται να εισάγετε την απσταση για
το υπογούφερ BeoLab 2, γιατί η θέση του
υπογούφερ δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία στην
ποιτητα του ήχου.

>> ∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround

Ρύθµιση της έντασης του ήχου
iταν έχετε συνδέσει τα απαραίτητα ηχεία
σε διάταξη ήχου surround στην τηλε!ραση,
θα πρέπει να κάνετε ρύθµιση των ηχείων.
Παράγεται ένας ήχος ρύθµισης σε κάθε
συνδεδεµένο ηχείο στη διάταξη ήχου
surround. Πρέπει να ρυθµίσετε την ένταση
του ήχου απ! !λα τα συνδεδεµένα ηχεία για
να ταιριάζει στην ένταση του ήχου των
ηχείων της τηλε!ρασης. Μπορείτε να
επιλέξετε εάν οι ήχοι θα εναλλάσσονται
αυτ!µατα ή χειροκίνητα.
Μ!λις ολοκληρώσετε τη ρύθµιση των
ηχείων, θα χρειαστεί επαναρύθµιση µ!νο εάν
κάνετε αλλαγές στη διάταξη, π.χ. εάν
µετακινήσετε ένα ή περισσ!τερα ηχεία.
∆εν είναι απαραίτητο να ρυθµίσετε τον ήχο
απ το υπογούφερ σε µια διάταξη ήχου
surround. Εάν παρλα αυτά θέλετε να
ρυθµίσετε τον ήχο απ το υπογούφερ ταν
ολοκληρώσετε τη ρύθµιση των ηχείων σας,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθµίσεις ήχου.
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SPEAKER LEVEL
SEQUENCE

AUTOMATIC

LEFT FRONT

........

RIGHT FRONT

........

RIGHT REAR

........

LEFT REAR

........

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER LEVEL
σελ. 32.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το OPTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το
SOUND.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το SPEAKER LEVEL.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SPEAKER LEVEL. Φωτίζεται η επιλογή
SEQUENCE.
> Πιέστε ss ή tt για να επιλέξετε ανάµεσα σε
AUTOMATIC και MANUAL.
> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τον ήχο του
ηχείου και ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε σε
άλλο ηχείο.
> iταν έχετε ρυθµίσει τον ήχο σε !λα τα
ηχεία στη διάταξη surround πιέστε GO για
να αποθηκεύσετε ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απ! το µενού χωρίς αποθήκευση.
Η ένταση του ήχου απ τα ηχεία της
τηλερασης λειτουργεί σα µέτρο σύγκρισης
µε τα εξωτερικά ηχεία και δεν µπορεί να
ρυθµιστεί απ εδώ.

>> ∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround
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Ρυθµίσεις ήχου
Οι ρυθµίσεις ήχου έχουν γίνει απ! το
εργοστάσιο σε ουδέτερες τιµές οι οποίες
ταιριάζουν στις περισσ!τερες καταστάσεις
ακρ!ασης. Ωστ!σο, εάν θέλετε µπορείτε να
κάνετε τις ρυθµίσεις αυτές σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις σας.
Η λειτουργία Loudness αντισταθµίζει τις µη
ακουστές απ! το ανθρώπινο αυτί υψηλές και
χαµηλές συχν!τητες. Οι συχν!τητες αυτές
ενισχύονται !ταν ακούτε σε χαµηλές
εντάσεις κάνοντας έτσι περισσ!τερο
δυναµική τη µουσική.

SOUND ADJUSTMENT
VOLUME

........

BASS

........

TREBLE

........

SUBWOOFER

........

LOUDNESS

ON

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού SOUND ADJUSTMENT,
σελ. 30.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το OPTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το
SOUND.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND SETUP, το ADJUSTMENT είναι ήδη
φωτισµένο.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND ADJUSTMENT.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα
στοιχείο προς ρύθµιση.
> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τις τιµές ή
να επιλέξετε µία ρύθµιση.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των διαφ!ρων στοιχείων του µενού.
> Πιέστε EXIT για να αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις µέχρι να απενεργοποιήσετε την
BeoVision 3.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε µ!νιµα τις
ρυθµίσεις.
Σηµειώστε τι οι λειτουργίες Balance,
Loudness και Default δεν είναι διαθέσιµες
εάν συνδέσετε ακουστικά.

>> ∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround

Επιλογή ενς συνδυασµού ηχείων
Ενώ παρακολουθείτε µία ταινία ή ένα
πρ!γραµµα, µπορείτε να επιλέξετε το
συνδυασµ! των ηχείων που θέλετε να
ενεργοποιήσετε, µε την προϋπ!θεση !τι τα
διαφορετικά είδη ήχου είναι διαθέσιµα στο
σύστηµά σας.
Η τηλε!ραση µπορεί να ενεργοποιήσει
αυτ!µατα ένα συνδυασµ! ηχείων. Αυτ!
συµβαίνει !ταν ένα πρ!γραµµα ή ένα DVD
περιέχουν πληροφορίες για τον αριθµ! των
ηχείων που θα ενεργοποιηθούν. Έχετε
ακ!µα τη δυνατ!τητα να επιλέξετε το
συνδυασµ! ηχείων που θέλετε.
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Για να επιλέξετε ένα συνδυασµ ηχείων µε
το Beo4…
> Πιέστε LIST στο Beo4 µέχρι να εµφανιστεί
η ένδειξη SPEAKER στην οθ!νη του Beo4.
> Πιέστε τον αριθµ! του συνδυασµού ηχείων
που θέλετε. Τα επιλεγµένα ηχεία
ενεργοποιούνται αυτ!µατα.
> Εάν θέλετε να ρυθµίσετε την ισορροπία
για το πρ!γραµµα που παρακολουθείτε,
πιέστε ▲ ή ▼ για να ρυθµίσετε την
ισορροπία µεταξύ των εξωτερικών εµπρ!ς
και πίσω ηχείων και πιέστε ss ή tt για να
ρυθµίσετε την ισορροπία µεταξύ των
αριστερών και δεξιών ηχείων.
> Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε την ένδειξη
SPEAKER απ! την οθ!νη του Beo4 και για
να επιστρέψετε στη συσκευή που
χρησιµοποιούσατε.
Συνδυασµοί ηχείων
SPEAKER 1… Ήχος µ!νο απ! τα ηχεία της
τηλε!ρασης. Για προγράµµατα µε διάλογο,
π.χ. τηλεοπτικές ειδήσεις.
SPEAKER 2… Στερεοφωνικ!ς ήχος στα δύο
εξωτερικά εµπρ!ς ηχεία. Το υπογούφερ
BeoLab 2 είναι ενεργ!. Για µουσικά CD.
SPEAKER 3… Τα ηχεία της τηλε!ρασης, τα
εµπρ!ς εξωτερικά ηχεία και το υπογούφερ
BeoLab 2 είναι ενεργά. Για στερεοφωνικά
τηλεοπτικά προγράµµατα.
SPEAKER 4… Εµπλουτισµένος
στερεοφωνικ!ς ήχος στα εξωτερικά
εµπρ!ς και πίσω ηχεία. Το υπογούφερ
BeoLab 2 είναι ενεργ!. Για µουσικά CD ή
κασέτες.
SPEAKER 5… Ήχος surround απ! !λα τα
ηχεία συµπεριλαµβαν!µενου του
υπογούφερ BeoLab 2. Για προγράµµατα
κωδικοποιηµένα µε ήχο surround.

Εάν έχετε συνδέσει µνο δύο εξωτερικά
εµπρς ηχεία στην τηλεραση, θα µπορείτε
να επιλέξετε µνο SPEAKER 1–3. ∆εν είναι
δυνατή η αποθήκευση του συνδυασµού
ηχείων που επιλέγετε µε αυτν τον τρπο.

>> ∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround

Προβάλετε το νοµα του
συστήµατος ενεργού ήχου
Μπορείτε να δείτε το !νοµα του συστήµατος
ενεργού ήχου για µία πηγή ή πρ!γραµµα
στην οθ!νη. ∆εν είναι ωστ!σο δυνατή η
ρύθµιση ή ο προκαθορισµ!ς εν!ς
συστήµατος ήχου.
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SOUND SYSTEM
MONO / STEREO

accept

GO

Τι υπάρχει στο µενού SOUND SYSTEM,
σελ. 33.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το OPTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το
SOUND.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το SOUND SYSTEM.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
SOUND SYSTEM.

Εξατοµίκευση του Beo4

Τα πλήκτρα του Beo4
προσφέρουν τηλεχειρισµ! εν!ς
µεγάλου αριθµού λειτουργιών
τηλε!ρασης, ενώ η οθ!νη του
Beo4 προσφέρει πρ!σβαση σε
ακ!µη περισσ!τερες
λειτουργίες.
iποτε µία πηγή εµφανίζεται στο
Beo4 (!πως TV ή RADIO),
µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο
LIST και να ανακαλέσετε
επιπλέον λειτουργίες στην
οθ!νη για να σας βοηθήσει να
χρησιµοποιήσετε αυτή την πηγή,
ακριβώς σα να ανακαλούσατε
επιπλέον πλήκτρα. Μπορείτε
επίσης να ενεργοποιήσετε
επιπλέον συσκευές που είναι
συνδεδεµένες στην τηλε!ρασή
σας.
Σηµειώστε !τι το Beo4 περιέχει
µια λίστα µε !λες τις πρ!σθετες
λειτουργίες ήχου και βίντεο της
Bang & Olufsen, αλλά θα
εκτελούνται µ!νο οι λειτουργίες
που υποστηρίζονται απ! την
τηλε!ραση !ταν τις ανακαλείτε
στην οθ!νη του Beo4.
Μπορείτε να προσαρµ!σετε τη
λίστα λειτουργιών του Beo4
ώστε να ταιριάζει µε τις ανάγκες
σας, και να αλλάξετε τη σειρά µε
την οποία εµφανίζονται αυτές οι
πρ!σθετες λειτουργίες !ταν τις
ανακαλείτε.

Ρύθµιση του Beo4
Εάν έχετε ήδη ένα τηλεχειριστήριο Beo4,
µπορείτε να διαµορφώσετε το Beo4 ώστε
να συνεργάζεται µε την τηλερασή σας.
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Πρσθεση ενς επιπλέον
‘πλήκτρου’
^ταν προσθέτετε µια νέα λειτουργία στη
λίστα του Beo4, µπορείτε στη συνέχεια να
ανακαλείτε αυτ το νέο 'πλήκτρο' στην
οθνη του Beo4.

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρ!σβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρ!σβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο
πλήκτρα. Στην οθ!νη
εµφανίζεται το µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
CONFIG? στην οθ!νη

LIST

Πιέστε για επιλογή του τύπου
διαµ!ρφωσης

GO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
VIDEO? στην οθ!νη

LIST

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρ!σβαση στη λειτουργία
διαµ!ρφωσης βίντεο

GO

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί το µήνυµα
VIDEO2 στην οθ!νη*

LIST

Πιέστε για να αποθηκεύσετε
τη διαµ!ρφωση

GO

Εµφανίζεται το µήνυµα
STORED, το οποίο
υποδεικνύει !τι η
διαµ!ρφωση έχει
αποθηκευθεί. Εγκαταλείπετε
αυτ!µατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4
*Εάν η διαµρφωση βίντεο
δεν περιέχει το VIDEO1, αντί
για αυτ επιλέξτε ΜΧ.

CONFIG?

VIDEO?

Απελευθερώστε και τα δύο
πλήκτρα. Στην οθ!νη
εµφανίζεται το µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα µε τα διαθέσιµα
'πλήκτρα' απ! τα οποία θα
προσθέσετε. Το πρώτο
'πλήκτρο' εµφανίζεται στην
οθ!νη, αναβοσβήνει

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
εµπρ!ς ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

Πιέστε για προσθήκη του
'πλήκτρου' και τοποθέτησή
του στην προρυθµισµένη
θέση του ή σαν το πρώτο
'πλήκτρο' της λίστας ή…

GO

…πιέστε για εισαγωγή του
'πλήκτρου' σε συγκεκριµένη
θέση στη λίστα

1–9

▼

VIDEO2

STORED

Εµφανίζεται η ένδειξη
ADDED, η οποία υποδηλώνει
!τι έχει προστεθεί το
'πλήκτρο'. Εγκαταλείπετε
αυτ!µατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

ADDED

>> Εξατοµίκευση του Beo4
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Μετακίνηση επιπλέον ‘πλήκτρων’
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία
εµφανίζονται τα πρσθετα 'πλήκτρα' ταν
πιέζετε LIST.

Κατάργηση ενς επιπλέον
‘πλήκτρου’
Μπορείτε να καταργήσετε οποιοδήποτε
πρσθετο 'πλήκτρο' που είναι διαθέσιµο
ταν πιέζετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το πλήκτρο
αναµονής

•

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρ!σβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Πιέστε για να έχετε άµεση
πρ!σβαση στη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο
πλήκτρα. Στην οθ!νη
εµφανίζεται το µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
MOVE?

LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα µε τα διαθέσιµα
επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο
'πλήκτρο' εµφανίζεται στην
οθ!νη

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
εµπρ!ς ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

Πιέστε για µετακίνηση και
τοποθέτησή του 'πλήκτρου'
σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της
λίστας, ή…

GO

…πιέστε για εισαγωγή του
'πλήκτρου' σε συγκεκριµένη
θέση στη λίστα

1–9

Εµφανίζεται η ένδειξη
MOVED, η οποία υποδηλώνει
!τι έχει µετακινηθεί το
'πλήκτρο'. Εγκαταλείπετε
αυτ!µατα τη λειτουργία
ρύθµισης του Beo4

MOVE?

▼

MOVED

GO

Απελευθερώστε και τα δύο
πλήκτρα. Στην οθ!νη
εµφανίζεται το µήνυµα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειληµµένα µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
REMOVE?

LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα µε τα διαθέσιµα
επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο
'πλήκτρο' εµφανίζεται στην
οθ!νη

GO

Πιέστε για να µετακινηθείτε
εµπρ!ς ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

Πιέστε για κατάργηση του
'πλήκτρου' που φαίνεται στην
οθ!νη

GO

Εµφανίζεται η ένδειξη
REMOVED, η οποία
υποδηλώνει !τι έχει
καταργηθεί το 'πλήκτρο'.
Εγκαταλείπετε αυτ!µατα τη
λειτουργία ρύθµισης του
Beo4

3

REMOVE?

Προσθέστε ένα επιπλέον 'πλήκτρο' στο Beo4,
είτε στην κορυφή της λίστας ή σε µια
συγκεκριµένη θέση.

▼

GO

3

REMOVED

Μετακινήστε τα επιπλέον 'πλήκτρα', είτε
στην κορυφή της λίστας ή σε συγκεκριµένη
θέση.

Μενού στην οθ!νη

Για να µη χάνεστε στα µενού της
οθ!νης, της τηλε!ρασής σας, το
κεφάλαιο αυτ! σας παρουσιάζει τη
συνολική δοµή του συστήµατος
µενού.

PROGRAM GROUPS
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OPTIONS
CONNECTIONS

TUNING

V.TAPE

EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAMS
AUTO TUNING

AV
SOUND
ADJUSTMENT
VOLUME

MANUAL TUNING

Το κεφάλαιο σας δίνει επίσης
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά
µε τα επιµέρους µενού, τα οποία
προσφέρουν πολυάριθµες
επιλογές αρχικής ρύθµισης και
προσαρµογής.

TREBLE

FREQUENCY

SUBWOOFER

PROGRAM NUMBER

LOUDNESS ON/OFF

NAME
EXTRA
FINE TUNE

SPEAKER TYPE
SPEAKER DISTANCE

DECODER
TV SYSTEM
SOUND

Στην επισκ!πηση δεξιά µπορείτε
να κάνετε κλικ σε ένα !νοµα
µενού και θα µεταφερθείτε στη
σελίδα που περιγράφει αυτ! το
µενού.

BASS

SEARCH

LINK FREQUENCY

SPEAKER LEVEL
SOUND SYSTEM
PICTURE

FREQUENCY

BRIGHTNESS

FINE TUNE

CONTRAST

MODULATOR ON/OFF

COLOUR
TINT

TIMER RECORDING

CLOCK

NOW

TIME

TELETEXT

DATE

RECORD LIST
MENU
PROGRAM
START TIME
STOP TIME
DATE
PDC/VPS

MONTH
YEAR
SYNCHRONISE
MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

PLAY TIMER
TIMER ON/OFF

ITALIANO
NEDERLANDS

TIMER INDEX

SVENSKA

PLAY TIMER PROGRAMMING
SOURCE

STAND POSITIONS

PROGRAM

TV ON

START TIME

TV STANDBY

STOP TIME
DAYS

Το εκτενές σύστηµα µενού της οθνης για
την τηλεραση. Η ύπαρξη των στοιχείων
µενού µε γκρι φντο εξαρτάται απ το κατά
πσον αυτς ο προαιρετικς εξοπλισµς
είναι διαθέσιµος στο σύστηµά σας. Πιέστε
MENU στο Beo4 για να µεταβείτε στο κυρίως
µενού.
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PROGRAM GROUPS

EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18

GROUP1
...
...
...
...
...
...
...

name
new group

move
create group

GO

Τι υπάρχει στο µενού PROGRAM GROUPS…
Μπορείτε να δηµιουργείτε οµάδες
προγραµµάτων, να τις ονοµάζετε και να
αντιγράφετε επιµέρους τηλεοπτικά
προγράµµατα στις οµάδες.
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο 'Χρήση οµάδας' στη σελίδα
14 του Οδηγού.

DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........

ADD TV PROGRAM
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
........

NRK
TV4
more
name

move

Τι υπάρχει στο µενού EDIT PROGRAMS…
iταν εµφανιστεί στην οθ!νη το µενού
EDIT PROGRAMS έχετε πολλές επιλογές:
Μπορείτε να µετακινήσετε τα τηλεοπτικά
προγράµµατα για να αλλάξετε τη σειρά µε
την οποία εµφανίζονται στη λίστα της
τηλε!ρασης. Μπορείτε να διαγράψετε
τηλεοπτικά προγράµµατα που δε θέλετε,
!πως και ονοµάσετε και µετονοµάσετε !λα
σας τα τηλεοπτικά προγράµµατα. Για
περισσ!τερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Επεξεργασία προγραµµάτων' στη
σελίδα 30 του Οδηγού.

start

Τι υπάρχει στο µενού ADD PROGRAMS…
Η λειτουργία ADD PROGRAMS είναι
αυτ!µατη. iταν ολοκληρωθεί ο συντονισµ!ς
και των πρ!σθετων προγραµµάτων,
εµφανίζεται αυτ!µατα το µενού
EDIT PROGRAMS.
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TV AUTO TUNING
1

........

TV MANUAL TUNING

TV MANUAL TUNING
SEARCH

...

FINE TUNE

0

FREQUENCY

210

DECODER

OFF

PROGRAM NUMBER

1

TV SYSTEM

B/G

NAME

DR1

SOUND

STEREO

EXTRA

DELETES PROGRAM GROUPS
start

Τι υπάρχει στο µενού AUTO TUNING…
Η λειτουργία AUTO TUNING είναι αυτ!µατη.
iταν ολοκληρωθεί ο συντονισµ!ς !λων των
προγραµµάτων, εµφανίζεται το µενού
EDIT PROGRAMS.

start
store

GO

Τι υπάρχει στο µενού TV MANUAL TUNING…
SEARCH
Αρχίζει η αναζήτηση συντονισµού.
FREQUENCY
Επιλέξτε µια συχν!τητα για να
συντονιστείτε.
PROGRAM NUMBER
Αποθηκεύστε ή αλλάξτε τον αριθµ!
προγράµµατος. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε 99 προγράµµατα.
NAME
Έχετε πρ!σβαση στο µενού ονοµασίας για
να ονοµάστε το πρ!γραµµα που έχετε
επιλέξει.
EXTRA
Έχετε πρ!σβαση στο επιπλέον µενού
TV MANUAL TUNING.

accept

GO

Τι υπάρχει στο επιπλέον µενού
TV MANUAL TUNING…
FINE TUNE
Mικροσυντονισµ!ς της συχν!τητας εν!ς
προγράµµατος ή συντονισµένου
προγράµµατος. Μπορείτε να
µικροσυντονίσετε στην περιοχή -8 – +8.
(DECODER)
Ένας αποκωδικοποιητής είναι απαραίτητος
για τη λήψη κωδικοποιηµένων
προγραµµάτων. Συνήθως ο
αποκωδικοποιητής ανιχνεύεται αυτ!µατα
κατά τη διάρκεια του συντονισµού, αλλά
µπορεί να επιλεχθεί µέσω αυτής της
επιλογής µενού. Ρύθµιση του DECODER σε
µία απ! τις ακ!λουθες επιλογές: ON (για
ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή) ή OFF
(για αποκωδικοποιητή εκτ!ς). Αν είναι
συνδεδεµένοι δύο αποκωδικοποιητές
επιλέξτε 1 ή 2.
(TV SYSTEM)
Σύστηµα τηλεοπτικής µετάδοσης – αυτή η
επιλογή είναι διαθέσιµη µ!νο σε µερικούς
τύπους τηλεοράσεων, αφού το σύστηµα
τηλεοπτικής µετάδοσης συνήθως επιλέγεται
αυτ!µατα.
SOUND (µονοφωνικ!ς, στερεοφωνικ!ς ή
γλώσσα)
Αρκετοί τύποι ήχου µπορεί να είναι
διαθέσιµοι για διαφορετικά προγράµµατα,
µονοφωνικ!ς, στερεοφωνικ!ς ή
διαφορετικές γλώσσες. Στο αντίστοιχο
πρ!γραµµα ή συχν!τητα επιλέξτε τις
επιλογές ΜΟΝΟ (FM / NICAM µονοφωνικ!ς
ήχος), STEREO (NICAM / A2 στερεοφωνικ!ς
ήχος), ΜΟΝΟ1 (µονοφωνική γλώσσα 1),
ΜΟΝΟ2 (µονοφωνική γλώσσα 2),
ΜΟΝΟ3 (µονοφωνική γλώσσα 3), ή
STEREO2 (στερεοφωνική γλώσσα 2).
Ακµα και ταν αποθηκεύετε έναν τύπο
ήχου/γλώσσας µε αυτ τον τρπο, µπορείτε να
επιλέξετε άλλο διαθέσιµο τύπο ενώ
παρακολουθείτε ένα συγκεκριµένο τηλεοπτικ
πργραµµα. Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε τους διαθέσιµους τύπους ήχου,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθµιση του ήχου
και του φορµά της εικνας' στη σελίδα 10 του
Οδηγού.
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LINK FREQUENCY
FREQUENCY

599

FINE TUNE

0

MODULATOR SETUP
MODULATOR

TV RECORD

ON

NOW
TELETEXT
RECORD LIST
MENU

BBC

search
store

GO

Τι υπάρχει στο µενού LINK FREQUENCY…
FREQUENCY
Υποδηλώνει τη συχν!τητα που
χρησιµοποιείται για εκποµπή σύνδεσης.
FINE TUNE
Χρησιµοποιείται για µικροσυντονισµ! της
συχν!τητας σύνδεσης. (Εµφανίζεται µ!νο
!ταν η τηλε!ρασή σας έχει ρυθµιστεί για
χρήση σε ένα διασυνδεδεµένο δωµάτιο).
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα Master Link έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού MODULATOR SETUP…
MODULATOR
Υποδηλώνει κατά π!σο είναι
ενεργοποιηµένος ο διαµορφωτής.
Οι επιλογές είναι ON ή OFF.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν το
προαιρετικ σύστηµα διαµορφωτή έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

back

select

GO

Τι υπάρχει στο µενού TV RECORD…
NOW
Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή για να
κάνετε µια άµεση εγγραφή. Ή, πιέστε
RECORD δύο φορές για να κάνετε µια
άµεση εγγραφή.
TELETEXT
Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή για να
κάνετε µια εγγραφή µε χρονοδιακ!πτη
µέσω του teletext.
RECORD LIST
Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή για να
ελέγξετε ή να διαγράψετε τις εγγραφές
σας.
MENU
Χρησιµοποιήστε αυτή την επιλογή για να
κάνετε µια εγγραφή µε χρονοδιακ!πτη
µέσω του µενού εγγραφής.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν ένα
BeoCord V 8000 είναι συνδεδεµένο µε την
τηλερασή σας.
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PLAY TIMER
TIMER

TIMER PROGRAMMING
ON

SOURCE

TV

PROGRAM

18 BBC

START TIME

15:40

STOP TIME

16:40

DAYS

M . . TF . S

PLAY TIMER INDEX
15:40-16:40
BBC

TV 18
M . . TF . .

6:00 - 7:00
ZDF

TV 3
MTWTF . .

20:00-22:00
CNN

TV 15
MT . . . S .

...

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού TIMER ON/OFF…
Επιλέξτε ON για να ενεργοποιήσετε τους
χρονοδιακ!πτες σας ή OFF για να τους
απενεργοποιήσετε.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα Master Link έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού PLAY TIMER…
SOURCE
Ανάλογα µε την πηγή που χρησιµοποιείτε,
η ένδειξη SOURCE φανερώνει !τι θα
ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί µία
συγκεκριµένη πηγή. Οι επιλογές είναι:
TV… Ενεργοποίηση της τηλε!ρασης.
(GROUPS)… Εάν έχετε δηµιουργήσει
Οµάδες προγραµµάτων και επιλέξατε µία
Οµάδα σαν πηγή σας πριν απ! την
εισαγωγή των ρυθµίσεων χρονοδιακ!πτη,
µπορείτε να επιλέξετε ένα πρ!γραµµα απ!
την οµάδα αυτή σαν πηγή της λειτουργίας
Χρονοδιακ!πτη Αναπαραγωγής.
V.TAPE… Ενεργοποίηση εν!ς
συνδεδεµένου βίντεο.
DVD… Ενεργοποίηση εν!ς συνδεδεµένου
DVD player.
CD… Ενεργοποίηση εν!ς συνδεδεµένου
CD player.
N.MUSIC, N.RADIO… Για πρ!σβαση σε
αρχεία µουσικής που υπάρχουν
αποθηκευµένα σε PC ή σε ραδιοσταθµούς
στο Internet. Παρακαλούµε
συµβουλευθείτε το δικ! σας κατάστηµα
πώλησης Bang & Olufsen για περισσ!τερες
πληροφορίες σχετικά µε την πρ!σβαση
στις πηγές αυτές.
A.TAPE… Ενεργοποίηση εν!ς
συνδεδεµένου κασετ!φωνου.
RADIO… Ενεργοποίηση εν!ς
συνδεδεµένου ραδιοφώνου.
STANDBY… Για να απενεργοποιήσετε την
τηλε!ραση. Εάν έχετε συνδεδεµένες
άλλες συµβατές συσκευές εικ!νας ή ήχου
στην τηλε!ρασή σας, θα
απενεργοποιηθούν και αυτές.

delete
edit

GO

PROGRAM (Αριθµ!ς προγράµµατος)
Μ!λις έχετε επιλέξει την πηγή σας,
επιλέξτε τον αριθµ! προγράµµατος που
θέλετε.
START TIME και STOP TIME
Πληκτρολογήστε τους χρ!νους !ταν
θέλετε να αρχίσει και/ή να τερµατιστεί η
αναπαραγωγή. Εάν έχετε ρυθµίσει την
πηγή χρονοδιακ!πτη στο STANDBY, είναι
δυνατή η εισαγωγή µ!νο µιας ώρας λήξης.
DAYS
Επιλέξτε τις συγκεκριµένες ηµέρες της
εβδοµάδας στις οποίες θέλετε να
λειτουργήσει ο Χρονοδιακ!πτης. Θα
εµφανιστούν !λες οι ηµέρες της
εβδοµάδας – αρχίζοντας απ! M για
∆ευτέρα.
Το µενού αυτ είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα Master Link είναι
ενσωµατωµένη στην τηλερασή σας, ενώ
µπορείτε να εισάγετε ρυθµίσεις στο µενού
µνο εάν η επιλεγµένη πηγή, πως η V TAPE,
υπάρχει στις ρυθµίσεις σας.
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CONNECTIONS

STAND POSTIONS
TV ON
TV STANDBY

SOUND ADJUSTMENT

V. TAPE

V. TAPE

VOLUME

........

AV

NONE

BASS

........

TREBLE

........

SUBWOOFER

........

LOUDNESS

ON

. . . . .
. . . .
. .
. .
. .
. .
left

right
store

GO

Τι υπάρχει στο µενού STAND POSITIONS…
TV ON
Επιλογή µιας θέσης !ταν ενεργοποιείται η
τηλε!ραση.
TV STANDBY
Επιλογή µιας θέσης !ταν τίθεται η
τηλε!ραση σε κατάσταση αναµονής.
Το µενού αυτ είναι διαθέσιµο µνο εάν η
τηλερασή σας διαθέτει την προαιρετική
µηχανοκίνητη βάση.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού CONNECTIONS…
V.TAPE
NONE… εάν δεν έχει συνδεθεί καµία
συσκευή.
V.TAPE… εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο
BeoCord V 8000 ή οποιαδήποτε άλλη
πηγή βίντεο.
V.TAPE+DECODER… εάν συνδέσετε ένα
BeoCord V 8000 µε συνδεδεµένο
αποκωδικοποιητή.
V.TAPE+STB… εάν συνδέσετε ένα
BeoCord V 8000 µε συνδεδεµένο
set-top box.
DECODER… εάν είναι συνδεδεµένος ένας
αποκωδικοποιητής.
V.AUX… εάν είναι συνδεδεµένος
οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικ!ς
εξοπλισµ!ς.
STB… εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.
Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000, οι µνες
επιλογές για την V.TAPE είναι: V.TAPE,
V.TAPE+STB και V.TAPE+DECODER.
AV
NONE… εάν δεν έχει συνδεθεί καµία
συσκευή.
DECODER… εάν είναι συνδεδεµένος ένας
αποκωδικοποιητής. Εάν η τηλε!ρασή σας
είναι εξοπλισµένη µε την προαιρετική
µονάδα Master Link, συνδέστε τον
αποκωδικοποιητή στην υποδοχή V.TAPE.
EXPANDER… εάν είναι συνδεδεµένος ένας
αντάπτορας µε άλλη βοηθητική συσκευή
συνδεδεµένη σε αυτ!ν.
EXPANDER+DEC… εάν είναι συνδεδεµένος
ένας αντάπτορας µε έναν αποκωδικοποιητή
συνδεδεµένο σε αυτ!ν.
V.AUX... εάν είναι συνδεδεµένος
οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικ!ς
εξοπλισµ!ς.
DVD… εάν είναι συνδεδεµένο ένα
DVD player ή παρ!µοια συσκευή.
STB… εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού
SOUND ADJUSTMENT…
VOLUME
Ρύθµιση της έντασης του ήχου στην TV
µ!λις την ενεργοποιείτε.
(CENTRE)
∆ιαθέσιµη µ!νο έχετε συνδέσει ηχεία
στην τηλε!ραση. Ρύθµιση της ισορροπίας
µεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών
ηχείων.
BALANCE
Ρύθµιση της ισορροπίας µεταξύ των
ηχείων.
BASS
Ρύθµιση της στάθµης των µπάσων.
TREBLE
Ρύθµιση της στάθµης των πρίµων.
(LOUDNESS)
∆ιαθέσιµη µ!νο έχετε συνδέσει ηχεία
στην τηλε!ραση σας. Η λειτουργία
Loudness αντισταθµίζει τις µη ακουστές
απ! το ανθρώπινο αυτί υψηλές και
χαµηλές συχν!τητες. Οι συχν!τητες αυτές
ενισχύονται !ταν ακούτε σε χαµηλές
εντάσεις κάνοντας έτσι περισσ!τερο
δυναµική τη µουσική. Το Loudness µπορεί
να τεθεί στο ON ή στο OFF.
(DEFAULT)
∆ιαθέσιµη µ!νο έχετε συνδέσει ηχεία
στην τηλε!ραση και επιλέξει µια πηγή
βίντεο. Υποδεικνύει τον εργοστασιακ!
συνδυασµ! ηχείων. Οι παρακάτω
συνδυασµοί είναι διαθέσιµοι:
SPEAKER 1 για τα ενσωµατωµένα ηχεία.
SPEAKER 3 για τα ενσωµατωµένα !σο και
τα εξωτερικά ηχεία.
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MENU LANGUAGE

CLOCK

PICTURE
BRIGHTNESS

........

TIME

CONTRAST

........

COLOUR

........

20:00

DANSK

DATE

23

DEUTSCH

MONTH

APR

ENGLISH

YEAR

2001

ESPAÑOL

SYNCHRONISE

YES

FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού PICTURE…
BRIGHTNESS
Ρύθµιση της φωτειν!τητας της εικ!νας.
CONTRAST
Ρύθµιση της στάθµης αντίθεσης στην
εικ!να.
COLOUR
Ρύθµιση της έντασης χρώµατος στην
εικ!να.
Για πηγές εικνας που χρησιµοποιούν το
σύστηµα NTSC, υπάρχει µία τέταρτη επιλογή
– Tint (Χρωµατικς τνος) – που µπορείτε να
ρυθµίσετε.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού CLOCK…
TIME
Εµφανίζει το χρ!νο.
DATE
Εµφανίζει την ηµέρα.
MONTH
Εµφανίζει το µήνα.
YEAR
Εµφανίζει το χρ!νο.
SYNCHRONISE
Για το συγχρονισµ! του ενσωµατωµένου
ρολογιού µε το teletext.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα Master Link έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

select

accept

GO

Τι υπάρχει στο µενού MENU LANGUAGE…
Επιλέξτε µεταξύ των διαθέσιµων γλωσσών.

>> Μενού στην οθνη
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SPEAKER TYPE

SPEAKER LEVEL

SPEAKER DISTANCE

FRONT

BEOLAB 1

CENTRE

1M

SEQUENCE

AUTOMATIC

REAR

BEOLAB 6000

LEFT FRONT

1M

LEFT FRONT

........

SUBWOOFER

YES

RIGHT FRONT

1M

RIGHT FRONT

........

RIGHT REAR

1M

RIGHT REAR

........

LEFT REAR

1M

LEFT REAR

........

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER TYPE…
FRONT
Επιλέξτε τα ηχεία σας: NONE,
BEOLAB 4000, BEOLAB 6000,
BEOLAB 8000, BEOLAB 1,
BEOLAB PENTA.
REAR
Επιλέξτε τα ηχεία σας: NONE,
BEOLAB 4000, BEOLAB 6000,
BEOLAB 8000, BEOLAB 1,
BEOLAB PENTA.
SUBWOOFER
∆ηλώστε εάν έχετε συνδέσει ένα
υπογούφερ BeoLab 2. Οι επιλογές είναι
YES και NO.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα ήχου surround έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER DISTANCE…
CENTRE
Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία
απ!σταση σε µέτρα µεταξύ της θέσης
θέασής σας και της τηλε!ρασης.
LEFT FRONT
Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία
απ!σταση σε µέτρα µεταξύ της θέσης
θέασής σας και του αριστερού εµπρ!ς
ηχείου.
RIGHT FRONT
Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία
απ!σταση σε µέτρα µεταξύ της θέσης
θέασής σας και του δεξιού εµπρ!ς ηχείου.
RIGHT REAR
Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία
απ!σταση σε µέτρα µεταξύ της θέσης
θέασής σας και του δεξιού πίσω ηχείου.
LEFT REAR
Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία
απ!σταση σε µέτρα µεταξύ της θέσης
θέασής σας και του αριστερού πίσω
ηχείου.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα ήχου surround έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

store

GO

Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER LEVEL…
LEFT FRONT
Ρύθµιση του επιπέδου έντασης ήχου του
αριστερού εµπρ!ς ηχείου σας.
RIGHT FRONT
Ρύθµιση του επιπέδου έντασης ήχου του
δεξιού εµπρ!ς ηχείου σας.
RIGHT REAR
Ρύθµιση του επιπέδου έντασης ήχου του
δεξιού πίσω ηχείου σας.
LEFT REAR
Ρύθµιση του επιπέδου έντασης ήχου του
αριστερού πίσω ηχείου σας.
…οι δύο επιλογές ακολουθίας ήχου
AUTOMATIC
Εάν επιλέξετε την αυτ!µατη ακολουθία, ο
ήχος εναλλάσσεται αυτ!µατα µεταξύ των
εξωτερικών ηχείων κάθε 2–3
δευτερ!λεπτα. Για να ρυθµίσετε την
ένταση των ηχείων, πρέπει να
µετακινήσετε τον κέρσορα στο ηχείο που
θέλετε να ρυθµίσετε πρώτα.
MANUAL
Εάν επιλέξετε τη χειροκίνητη ακολουθία, ο
ήχος ακολουθεί το ηχείο που επιλέγετε
στο µενού. Στη συνέχεια µπορείτε να
ρυθµίσετε τον ήχο ανάλογα. iταν ο
κέρσορας τοποθετείται στην επιλογή
SEQUENCE ακούγεται ήχος απ! το
κεντρικ! ηχείο.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα ήχου surround έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

>> Μενού στην οθνη
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SOUND SYSTEM
MONO / STEREO

accept

GO

Τι υπάρχει στο µενού SOUND SYSTEM…
Τα συστήµατα ήχου που µπορούν να
εµφανίζονται στο µενού είναι:
DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC,
DOLBY DIGITAL, DOLBY D + PRO LOGIC,
DTS DIGITAL SURROUND, MONO/STEREO.
Αυτ το µενού είναι διαθέσιµο µνο εάν η
προαιρετική µονάδα ήχου surround έχει
ενσωµατωθεί στην τηλερασή σας.

Ευρετήριο
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BeoLink

Αποκωδικοποιητής

Ενδείξεις και µενού

∆ιαµορφωτής συστήµατος, 12
∆ιανοµή ήχου και εικ!νας µε το BeoLink, 11
Η τηλε!ρασή σας σε ένα διασυνδεδεµένο
δωµάτιο, 13
Λειτουργία του διασυνδεδεµένου δωµατίου, 14
Ρύθµιση επιλογών – τηλε!ραση σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, 13
Συνδέσεις – τηλε!ραση σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, 13
Συνδέσεις διασύνδεσης, 11
Συχν!τητα σύνδεσης, 12
Τι υπάρχει στο µενού LINK FREQUENCY, 28
Τι υπάρχει στο µενού MODULATOR SETUP, 28
Υποδοχή Master Link, Οδηγς σελ. 44

Σύνδεση εν!ς αποκωδικοποιητή, 3
Υποδοχές AV, Οδηγς σελ. 44

Εµφανιζ!µενες πληροφορίες και µενού,
Οδηγς σελ. 5
Μενού στην οθ!νη, 25

Βάση
Επικοινωνία
Καθορισµ!ς της κεντρικής θέσης – αρχική
ρύθµιση, Οδηγς σελ. 29
Περιστροφή της τηλε!ρασης, Οδηγς σελ. 9
Προρύθµιση θέσεων !που θα στρέφεται η
τηλε!ραση, Οδηγς σελ. 36
Τι υπάρχει στο µενού STAND POSITIONS, 30

Ηχεία
Βίντεο – BeoCord V 8000

Master Link
∆ιανοµή ήχου και εικ!νας µε το BeoLink, 11
Η τηλε!ρασή σας σε ένα διασυνδεδεµένο
δωµάτιο, 13
Σύνδεση και λειτουργία εν!ς ηχοσυστήµατος, 9
Υποδοχές AV, Οδηγς σελ. 44

Set-top box
Γενική λειτουργία του Beo4, Οδηγς σελ. 23
Μενού Set-top Box Controller, Οδηγς σελ. 22
Σύνδεση εν!ς set-top box, 3
Χρήση εν!ς set-top box σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, Οδηγς σελ. 23
Χρήση του µενού του set-top box, Οδηγς σελ. 23

Teletext
Αποθήκευση αγαπηµένων σελίδων teletext,
Οδηγς σελ. 13
Βασικές λειτουργίες teletext, Οδηγς σελ. 12
Εγγραφές µε χρονοδιακ!πτη απ! το teletext,
Οδηγς σελ. 24
Καθηµερινή χρήση των σελίδων MEMO,
Οδηγς σελ. 13

Αναπαραγωγή και αναζήτηση σε µια
βιντεοκασέτα, Οδηγς σελ. 24
Εάν έχετε ένα BeoCord V 8000...,
Οδηγς σελ. 24
Εγγραφές µε χρονοδιακ!πτη απ! το teletext,
Οδηγς σελ. 25
Εγγραφή µέσω του µενού στην οθ!νη,
Οδηγς σελ. 25
Έλεγχος των ήδη προγραµµατισµένων
εγγραφών, Οδηγς σελ. 25

Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασµού ηχείων,
Οδηγς σελ. 11
∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround, 16
Επιλογή εν!ς συνδυασµού ηχείων, 21
Προβολή του ον!µατος του συστήµατος
ενεργού ήχου, 22
Ρυθµίσεις ήχου, 20
Ρύθµιση της απ!στασης των ηχείων, 18
Ρύθµιση της έντασης του ήχου, 19
Σύνδεση των ηχείων, 17
Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, 16
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισ!δου,
Οδηγς σελ. 44

Βιντεοκάµερα
Ήχος
Αντιγραφή απ! µια βιντεοκάµερα,
Οδηγς σελ. 45
Παρακολούθηση βιντεοκάµερας στην
τηλε!ρασή σας, Οδηγς σελ. 45
Σύνδεση µε βιντεοκάµερα – υποδοχές στην
πρ!σοψη, Οδηγς σελ. 45

Γλώσσα
Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας,
Οδηγς σελ. 10
Αρχική ρύθµιση – επιλογή γλώσσας µενού,
Οδηγς σελ. 28
Επιλογή της γλώσσας µενού, Οδηγς σελ. 40
Τι υπάρχει στο µενού LANGUAGE, 31

Ακουστικά
Σύνδεση στις υποδοχές στην πρ!σοψη,
Οδηγς σελ. 45

Επικοινωνία µε την Bang & Olufsen,
Οδηγς σελ. 50

Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασµού ηχείων,
Οδηγς σελ. 11
Αλλαγή της ισορροπίας, των µπάσων, των
πρίµων ή του loudness, Οδηγς σελ. 39
Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας,
Οδηγς σελ. 10
∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround, σελ. 16–22
Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου, Οδηγς σελ. 10
Τι υπάρχει στο µενού SOUND ADJUSTMENT, 30
Τι υπάρχει στο µενού SOUND SYSTEM, 33
Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER DISTANCE, 32
Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER LEVEL, 32
Τι υπάρχει στο µενού SPEAKER TYPE, 32

Θέση της τηλερασης
Εικνα
Ρύθµιση του φορµά της εικ!νας, Οδηγς σελ. 9
Ρύθµιση φωτειν!τητας, χρώµατος ή αντίθεσης,
Οδηγς σελ. 38
Τι υπάρχει στο µενού PICTURE, 31

Περιστροφή της τηλε!ρασης, Οδηγς σελ. 9
Προρύθµιση θέσεων !που θα στρέφεται η
τηλε!ραση, Οδηγς σελ. 36
Τι υπάρχει στο µενού STAND POSITIONS, 30

>> Ευρετήριο
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Κωδικς PIN

Συντονισµς

Τηλεχειριστήριο Beo4

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού pin,
Οδηγς σελ. 20
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ! σας, Οδηγς σελ. 21
Ενεργοποίηση του συστήµατος κωδικού pin,
Οδηγς σελ. 20
Χρήση του κωδικού PIN, Οδηγς σελ. 21

Αυτ!µατος συντονισµ!ς – αρχική ρύθµιση της
τηλε!ρασής σας, Οδηγς σελ. 28
∆ιαγραφή συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 32
Επανασυντονισµ!ς µέσω αυτ!µατου
συντονισµού, Οδηγς σελ. 34
Μεταγραφή συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 30
Ονοµασία συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 31
Προσθήκη νέων τηλεοπτικών προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 35
Ρύθµιση συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 33
Τι υπάρχει στο µενού ADD PROGRAMS, 26
Τι υπάρχει στο µενού AUTO TUNING, 27
Τι υπάρχει στο µενού TV MANUAL TUNING, 27
Τι υπάρχει στο πρώτο µενού
TV MANUAL TUNING, 27

Αντικατάσταση των µπαταριών του Beo4,
Οδηγς σελ. 47
Γνωριµία µε την BeoVision 3 και το Beo4,
Οδηγς σελ. 4
Εξατοµίκευση του Beo4, 23
Καθαρισµ!ς του Beo4, Οδηγς σελ. 47

Οµάδες
∆ηµιουργία οµάδων, Οδηγς σελ. 14
Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα,
Οδηγς σελ. 14
Μετακίνηση προγραµµάτων εντ!ς µιας
οµάδας, Οδηγς σελ. 15
Τι υπάρχει στο µενού PROGRAM GROUPS, 26

Ρολι
Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας,
Οδηγς σελ. 37
Τι υπάρχει στο µενού CLOCK, 31

Συνδέσεις
DVD 1, 5
Set-top box, 4
Ακουστικά, Οδηγς σελ. 45
Αποκωδικοποιητής, 3
Βίντεο BeoCord V 8000, 6
Ηχεία, 16
Ηχοσύστηµα – σύνδεση µε την τηλε!ραση, 9
Καταχώρηση πρ!σθετων συσκευών εικ!νας, 7
Συνδέσεις – τηλε!ρασή σας σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, 13
Συνδέσεις διασύνδεσης, 11
Σύνδεση ρεύµατος και κεραίας, Οδηγς σελ. 43
Τι υπάρχει στο µενού CONNECTIONS, 30
Υποδοχές AV, Οδηγς σελ. 44
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισ!δου,
Οδηγς σελ. 44
Χειρισµ!ς απ! κοντά και υποδοχές,
Οδηγς σελ. 45

Συντήρηση
Αντικατάσταση των µπαταριών του Beo4,
Οδηγς σελ. 47
Καθαρισµ!ς του Beo4, Οδηγς σελ. 47
Καθαρισµ!ς των επιφανειών του πλαισίου,
Οδηγς σελ. 46
Ρύθµιση της τηλε!ρασής σας, Οδηγς σελ. 42
Σχετικά µε την οθ!νη, Οδηγς σελ. 46

Τηλεοπτικά προγράµµατα
Ανάκληση µιας τηλεοπτικής λίστας,
Οδηγς σελ. 8
Αυτ!µατος συντονισµ!ς – αρχική ρύθµιση της
τηλε!ρασής σας, Οδηγς σελ. 28
∆ιαγραφή συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 32
Επανασυντονισµ!ς µέσω αυτ!µατου
συντονισµού, Οδηγς σελ. 34
Επιλογή τηλεοπτικών προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 8
Μεταγραφή συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 30
Ονοµασία συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 31
Προσθήκη νέων τηλεοπτικών προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 35
Ρύθµιση συντονισµένων προγραµµάτων,
Οδηγς σελ. 33
Τι υπάρχει στο µενού ADD PROGRAMS, 26
Τι υπάρχει στο µενού AUTO TUNING, 27
Τι υπάρχει στο µενού EDIT PROGRAMS, 26
Τι υπάρχει στο µενού PROGRAM GROUPS, 26
Τι υπάρχει στο µενού TV MANUAL TUNING, 27
Τι υπάρχει στο πρώτο µενού
TV MANUAL TUNING, 27

Τοποθέτηση
Ρύθµιση της τηλε!ρασής σας, Οδηγς σελ. 42

Υποδοχές
Υποδοχές AV, Οδηγς σελ. 44
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισ!δου,
Οδηγς σελ. 44
Χειρισµ!ς απ! κοντά και υποδοχές,
Οδηγς σελ. 45

Υπτιτλοι
Υπ!τιτλοι απ! teletext, Οδηγς σελ. 12

Χρονοδιακπτης
Αναπαραγωγή και αναµονή µε χρονοδιακ!πτη,
Οδηγς σελ. 18
Αυτ!µατη έναρξη και στάση της τηλε!ρασής
σας, Οδηγς σελ. 18
Εγγραφές µε χρονοδιακ!πτη απ! το teletext,
Οδηγς σελ. 24
Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή εν!ς
χρονοδιακ!πτη, Οδηγς σελ. 19
Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας,
Οδηγς σελ. 37

