BeoVision 3 – 28

Οδηγς

Οι Οδηγίες Χρήσης

BeoVision Avant

Ο Οδηγς περιέχει λες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε
για το προϊν της Bang & Olufsen.

Guide

Οι πληροφορίες στο CD-rom βρίσκονται
και στις ιστοσελίδες της Bang & Olufsen
µε διεύθυνση
www.bang-olufsen.com
ή είναι διαθέσιµες και µέσω του
καταστήµατος πώλησης που
συνεργάζεστε.

Θεωρούµε δεδοµένο τι προσωπικ του καταστήµατος της
Bang & Olufsen θα παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθµίσει το προϊν
σας. Ωστσο, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και
ρύθµιση του προϊντος περιλαµβάνονται τσο στον οδηγ σο και στο
CD-rom. Αυτ ίσως σας χρειαστεί εάν µεταφέρετε το προϊν σας ή
επεκτείνετε αργτερα το σύστηµά σας.
Ο Οδηγς και το CD-rom περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να
βρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα οποία θέλετε να µάθετε
περισστερα.

Επεξήγηση των συµβ#λων που
χρησιµοποιούνται στους Οδηγούς
Πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο Beo4

TV
LIST
▲
▼

Ένδειξη στο
τηλεχειριστήριο Beo4

STORE

Ένδειξη στην τηλεραση

TV 12

Το συνοδευτικ CD-rom περιέχει ένα αρχείο
σε µορφή PDF. Για να διαβάσετε αυτ το
αρχείο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το
πργραµµα Acrobat Reader στον υπολογιστή
σας. Εάν δεν έχετε το πργραµµα, µπορείτε
να το εγκαταστήσετε απ το CD-rom. Στη
συνέχεια, επιλέγοντας το αρχείο στη γλώσσα
που θέλετε, ανοίγει το Βιβλίο Αναφοράς.

Περιεχµενα

Γνωριµία µε την τηλε#ρασή σας Bang & Olufsen, 4
Μάθετε για τον τρπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και εµφάνισης
των µενού στην τηλεοπτική οθνη.

Καθηµερινή χρήση, 7
Μάθετε λα σα χρειάζεστε για την καθηµερινή χρήση της τηλερασής
σας, συµπεριλαµβανµενου του τρπου δηµιουργίας και χρήσης Οµάδων
και του τρπου χρήσης λειτουργιών teletext.

Προηγµένες λειτουργίες, 17
Lλα σα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση της τηλερασής σας εκτς
της καθηµερινής χρήσης, πως ο τρπος λειτουργίας της αναπαραγωγής
µε χρονοδιακπτη και της αναµονής µε χρονοδιακπτη, του συστήµατος
κωδικού PIN και ενς συνδεδεµένου βίντεο BeoCord V 8000.

Συντονισµ#ς και προσωπικές ρυθµίσεις, 27
Μάθετε για τον τρπο συντονισµού των προγραµµάτων. Το κεφάλαιο
αυτ επίσης περιέχει πληροφορίες για ρυθµίσεις ώρας, ηµεροµηνίας,
θέσεων βάσης, εικνας και ήχου.

Τοποθέτηση, συνδέσεις και συντήρηση, 41
Μάθετε για τον τρπο χειρισµού και τοποθέτησης της τηλερασής σας,
σύνδεσης πρσθετων συσκευών εικνας και µάθετε για τη θέση των
υποδοχών και των υποδοχών της πρσοψης.

Ευρετήριο, 48

3

Γνωριµία µε την BeoVision 3 και το Beo4
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Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει
πρσβαση σε λες τις λειτουργίες.
Lταν χρησιµοποιείται µία λειτουργία,
ενηµερώνεστε µέσω των ενδείξεων
που εµφανίζονται στο Beo4 ή στην
οθνη της τηλερασης.
Ενεργοποίηση της τηλερασης

TV

TV
FORMAT

Ενεργοποίηση ενς συνδεδεµένου
set-top box

SAT

Επιλογή προγραµµάτων ή σελίδων teletext ή
εισαγωγή δεδοµένων σε µενού στην οθνη

0–9

Εισάγετε πληροφορίες στα µενού της
οθνης. Πιέστε ss ή tt ενώ η τηλεραση είναι
αναµµένη για να επιλέξετε µία Οµάδα
προγραµµάτων που έχετε δηµιουργήσει
Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή
ρυθµίσεων
Mετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα
προγράµµατα ή στις επιλογές του µενού

ss

TV

LIGHT

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

tt

▲
▼
GO

Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην
οθνη του Beo4, πως της λειτουργίας FORMAT

LIST

LIST

STOP

Για πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη
πρσθετων λειτουργιών σε αυτές που
εµφανίζονται στην οθνη του Beo4,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατοµίκευση του
Beo4' στο CD-rom.

MENU

Ανάκληση του κυρίως µενού

TEXT

Ενεργοποίηση του teletext

∧
∨
EXIT
•

GO

EXIT

Η οθνη του Beo4 δείχνει την πηγή που
έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιµες
λειτουργίες ταν πιέσετε το πλήκτρο LIST

Ρύθµιση της έντασης του ήχου. Πιέστε στο
µέσο για τη σίγαση του ήχου
Έξοδος απ λα τα µενού της οθνης
Βάλτε την τηλεραση σε αναµονή
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Αναγραφ#µενες πληροφορίες
και µενού
Οι πληροφορίες για την επιλεγµένη πηγή
εµφανίζονται στην κορυφή της οθ#νης. Τα
µενού της οθ#νης σας επιτρέπουν να κάνετε
ρυθµίσεις.

$νοµα µενού
TV SETUP

TV

PROGRAM GROUPS
TUNING

Επιλογές µενού

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING

Περιεχ0µενα
επιλογών

LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING

Πεδίο
πληροφοριών

Πως να χρησιµοποιείτε τα
µενού επιλογών...
Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

TV TUNING

TIMER RECORDING

back

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

GO

back

TV

Πιέστε για να ανακαλέστε το
µενού TV SETUP

MENU

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των διαφορετικών
επιλογών του µενού.
Εάν πιέσετε ▲ ενώ είναι
φωτισµένη η πρώτη επιλογή
µενού, γυρίζετε πίσω ένα
επίπεδο στην ιεραρχία µενού

▲

Πιέστε για να εµφανίσετε
διάφορες ρυθµίσεις

ss

Πιέστε για να ανακαλέσετε
ένα µενού ή να
αποθηκεύσετε µια ρύθµιση
που έχετε κάνει

GO

Πιέστε για να βγείτε απ λα
τα µενού

EXIT

▼

tt

select

GO
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Καθηµερινή χρήση

Το κεφάλαιο αυτ περιέχει
πληροφορίες για τις βασικές
λειτουργίες της τηλερασής
σας.
Για πληροφορίες σχετικά µε πιο
προηγµένες λειτουργίες, πως
αναπαραγωγή µε χρονοδιακπτη,
αναµονή µε χρονοδιακπτη και
τη χρήση του συστήµατος
κωδικού PIN, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Προηγµένες
λειτουργίες' στη σελίδα 17.

Παρακολούθηση τηλε#ρασης, 8
• Επιλογή ενς τηλεοπτικού προγράµµατος
• Ανάκληση µιας τηλεοπτικής λίστας
• Περιστροφή της τηλερασης

Ρύθµιση του ήχου και του φορµά της εικ#νας, 10
•
•
•
•

Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου
Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας
Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασµού ηχείων
Αλλαγή του φορµά της εικνας

Teletext, 12
• Βασικές λειτουργίες teletext
• Αποθήκευση αγαπηµένων σελίδων teletext
• Καθηµερινή χρήση των σελίδων MEMO

Χρήση Οµάδας, 14
• Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα
• ∆ηµιουργία Οµάδων
• Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα σε µία Οµάδα
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Παρακολούθηση τηλερασης
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Οι λειτουργίες που
παρουσιάζονται σε αυτές τις
σελίδες χρησιµοποιούνται
καθηµερινά.
Επιλογή ενς τηλεοπτικού
προγράµµατος µε τον αριθµ
του και µετάβαση σε άλλο
πργραµµα ή πηγή. Μπορείτε
επίσης να ανακαλέσετε στην
οθνη µια λίστα τηλεοπτικών
προγραµµάτων.
Εάν η τηλερασή σας είναι
εφοδιασµένη µε την προαιρετική
µηχανοκίνητη βάση, µπορείτε να
ρυθµίσετε τη θέση της
τηλερασης.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
ένα πργραµµα απ µια Οµάδα
προγραµµάτων που έχετε
δηµιουργήσει. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε τις
Οµάδες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Χρήση Οµάδας' στη σελίδα 14.

Επιλογή εν#ς τηλεοπτικού
προγράµµατος

Ανάκληση µιας τηλεοπτικής λίστας

Sταν ενεργοποιείτε την τηλε#ραση, στην
οθ#νη εµφανίζεται το πρ#γραµµα που
παρακολουθούσατε τελευταία φορά.

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

TV

Πιέστε έναν αριθµ
προγράµµατος για να
µεταβείτε απευθείας στο
πργραµµα

0–9

Πιέστε για να αλλάξετε
διαδοχικά τα προγράµµατα

▲

Πιέστε για να θέσετε την
τηλεραση σε αναµονή

•

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή
µεταξύ του παρ0ντος και του
προηγούµενου τηλεοπτικού
προγράµµατος.

TV 2

▼

Sλα τα τηλεοπτικά προγράµµατά σας
εµφανίζονται σε µια λίστα, την οποία
µπορείτε να ανακαλέσετε στην οθ#νη. Η
λίστα περιέχει αριθµούς και ον#µατα µέχρι
99 τηλεοπτικών προγραµµάτων. Μπορείτε
επίσης να ανακαλέσετε µια λίστα
προγραµµάτων για Οµάδες προγραµµάτων.

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

TV

Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο
για να ανακαλέσετε µια λίστα
µε κανάλια στην οθνη

GO

Για να επιλέξετε ένα
πργραµµα εισάγετε τον
αριθµ προγράµµατος ή...

0–9

...πιέστε µέχρι να φωτιστεί το
πργραµµα που θέλετε

▲

Πιέστε για ενεργοποίηση του
προγράµµατος που
επιλέξατε, ή...

GO

...πιέστε για να βγείτε απ το
µενού

EXIT

Ανάκληση της λίστας
προγραµµάτων για µία
συγκεκριµένη Οµάδα...
Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης

BBC

▼

TV
BBC

Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα
για να µεταβείτε απ τη µία
σας Οµάδα στην άλλη

ss

Πιέστε για να ανακαλέσετε
την επιλεγµένη Οµάδα

GO

Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο
για να ανακαλέσετε τη λίστα
καναλιών για την Οµάδα αυτή

GO

Μπορείτε να δείτε τις λίστες
προγραµµάτων των άλλων
Οµάδων πιέζοντας ss ή tt

ss

tt

MY GROUP

tt
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Περιστροφή της τηλε#ρασης
Εάν έχετε µια µηχανοκίνητη βάση, µπορείτε
να στρέψετε την τηλε#ραση µε το
τηλεχειριστήριο Beo4.

TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DR2
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
more

select

GO

Η λίστα προγραµµάτων για την τηλε0ραση
έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει µία γενική
εικ0να 0λων των διαθέσιµων τηλεοπτικών
προγραµµάτων.

NEWS
DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group

select

GO

Λίστα Οµάδων... Τα τηλεοπτικά προγράµµατα
που επιλέχθηκαν για µία Οµάδα
εµφανίζονται επίσης στις λίστες
προγράµµατος 0λων των συντονισµένων
προγραµµάτων.

Πιέστε επανειληµµένα για να
εµφανιστεί η ένδειξη STAND
στο Beo4

LIST

Πιέστε ss ή tt για να
περιστρέψετε την τηλεραση
προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά ή...

ss

...πιέστε τα αριθµητικά
πλήκτρα για να επιλέξετε µία
προκαθορισµένη θέση. Το 1
αντιστοιχεί στη θέση τέρµα
αριστερά και το 9 στη θέση
τέρµα δεξιά

1–9

Για περισσ0τερες
πληροφορίες σχετικά µε την
προρύθµιση θέσεων
τηλεοπτικής θέασης,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Προρύθµιση θέσεων 0που
θα στρέφεται η τηλε0ραση'
στη σελίδα 36.

STAND

tt

Ρύθµιση του ήχου και του φορµά της εικνας
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Η τηλερασή σας διαθέτει
πολλές δυναττητες ρύθµισης
του ήχου.

Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ρυθµίσετε
ή µηδενίσετε την ένταση του ήχου.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να
ρυθµίσετε την ένταση ή να
σιγήσετε τελείως τον ήχο.
Εάν τα προγράµµατα
µεταδίδονται σε διαφορετικά
είδη ήχου ή γλώσσες, µπορείτε
να επιλέξετε ανάµεσα στα είδη
ήχου και τις γλώσσες.
Εάν έχετε συνδέσει ηχεία στην
τηλερασή σας µπορείτε να
ρυθµίσετε την ισορροπία τους.
Μπορείτε να αλλάξετε το φορµά
της εικνας ή να ακούτε ήχο απ
τα ηχεία της τηλερασης χωρίς
να εµφανίζεται εικνα στην
οθνη.

Πιέστε οποιαδήποτε άκρο
του πλήκτρο για να
ρυθµίσετε την ένταση προς
τα πάνω ή προς τα κάτω

∧
∨

Πιέστε στο µέσον του
πλήκτρου για να διακψετε
προσωρινά τον ήχο

∧
∨

Πιέστε οποιαδήποτε άκρο
του πλήκτρου για να
επαναφέρετε τον ήχο
Η παρατεταµένη ακρ0αση σε
υψηλή ένταση µπορεί να
προκαλέσει βλάβες στην
ακοή!

VOL 26

Αλλαγή του τύπου του ήχου
ή της γλώσσας
Τα ον#µατα των διαφ#ρων διαθέσιµων τύπων
ήχου δείχνονται στην οθ#νη καθώς
προχωράτε.

Πιέστε επανειληµµένα για να
εµφανιστεί η ένδειξη SOUND
στο Beo4

LIST

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τον τρέχοντα τύπο του ήχου
στην οθνη

GO

Πιέστε επανειληµµένα για να
επιλέξετε διαφορετικ τύπο
ήχου ή διαφορετική γλώσσα
σε ένα πολύγλωσσο
πργραµµα

GO
GO

Πιέστε για να βγείτε απ τη
λειτουργία SOUND

EXIT

STEREO

MUTE

∧
∨

Για να εµφανιστεί η ένδειξη
SOUND στο Beo4, πρέπει
πρώτα να την προσθέσετε στη
λίστα λειτουργιών του Beo4.
Για περισσ0τερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Εξατοµίκευση του
Beo4' στο CD-rom.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε
τοn αγαπηµένο σας τύπο ήχου
0ταν συντονίζετε τα
τηλεοπτικά σας προγράµµατα.
Για περισσ0τερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Επεξεργασία
προγραµµάτων' στη σελίδα 30.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρπο σύνδεσης των
ηχείων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Υποδοχές' στη σελίδα 44. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε τον ήχο surround,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο '∆ιάταξη ηχείων
– ήχος surround' στο CD-rom.

SOUND
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Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασµού
ηχείων

Αλλαγή του φορµά της εικ#νας

Εάν συνδέσετε ηχεία στην τηλε#ρασή σας,
µπορείτε να ρυθµίσετε την ισορροπία των
ηχείων και να αλλάξετε το συνδυασµ#
ηχείων οποιαδήποτε στιγµή.

Η τηλε#ραση διασφαλίζει πάντοτε την
καλύτερη δυνατή εικ#να. Αυτ#µατα
προσαρµ#ζει την εικ#να έτσι ώστε να γεµίσει
#σο το δυνατ#ν µεγαλύτερο µέρος της
οθ#νης. Ωστ#σο, µπορείτε να επιλέγετε τη
µορφή που προτιµάτε.

Πιέστε επανειληµµένα για να
εµφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στο Beo4

LIST

Πιέστε επανειληµµένα για να
εµφανιστεί η ένδειξη FORMAT στο Beo4

LIST

Πιέστε για να ρυθµίσετε την
ισορροπία ανάµεσα στο
αριστερ και το δεξί ηχείο

ss

Πιέστε τον αριθµ του
επιθυµητού φορµά εικνας

0–3

Πιέστε για να επιλέξετε ένα
συνδυασµ ηχείων

1–3

SPEAKER

tt

Πιέστε για να αφαιρέσετε την EXIT
ένδειξη SPEAKER απ την
οθνη του Beo4 και για να
επιστρέψετε στη συσκευή που
χρησιµοποιούσατε
Συνδυασµοί ηχείων
SPEAKER 1
Ήχος µνο απ τα ηχεία της τηλερασης.
SPEAKER 2
Στερεοφωνικς ήχος στα δύο εξωτερικά
εµπρς ηχεία.
SPEAKER 3
Τα ηχεία της τηλερασης και τα εξωτερικά
εµπρς ηχεία είναι ενεργά.
Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρ0πο
προρύθµισης εν0ς συνδυασµού ηχείων,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Επιλογή
συνδυασµού ηχείων' στο CD-rom.

Εάν επιλέξετε FORMAT 1...
Πιέστε ss ή tt για επιλογή
παραλλαγών αυτής της
µορφής
Εάν επιλέξετε FORMAT 1 ή
FORMAT 2...
Πιέστε ▲ ή ▼ για να
µετακινήσετε την εικνα
επάνω και κάτω
Πιέστε για να εγκαταλείψετε
τη λειτουργία FORMAT
Με την επιλογή FORMAT 1 η
τηλε0ραση επιλέγει
αυτ0µατα τη µεγαλύτερη
εικ0να – πανοραµική
προβολή.

FORMAT

ss

tt

▲
▼

EXIT

Φορµά εικ#νας για να επιλέξετε
FORMAT 0
Αποµακρύνει την εικνα απ την οθνη. Η
επιλογή αυτή είναι χρήσιµη εάν για
παράδειγµα, αναπαράγετε ένα µουσικ CD
σε ένα συνδεδεµένο DVD 1 και δε θέλετε
να βλέπετε στην οθνη το µενού
µουσικών CD. Πιέστε ένα πλήκτρο
επιλογής πηγής, πως TV, για να
αποκαταστήσετε την εικνα.
FORMAT 1
Για κανονικές τηλεοπτικές εικνες. Είναι
διαθέσιµες δύο παραλλαγές: 15:9 και
πανοραµική προβολή (για τη µεγαλύτερη
εικνα).
FORMAT 2
Για εικνες letterbox. Lταν επιλέγετε FORMAT 2, η εικνα προσαρµζεται αυτµατα
κατακρυφα. Αυτ εξασφαλίζει τι θα
φαίνονται τα ονµατα ή οι υπτιτλοι των
καναλιών – εάν εµφανίζονται στην εικνα
που εκπέµπεται.
FORMAT 3
Για εικνες 16:9 ευρείας οθνης. Το FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτµατα. Εάν
δε συµβεί κάτι τέτοιο, µπορείτε να το
επιλέξετε µνοι σας.

Teletext
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Εάν επιλέξετε ένα πργραµµα και
ο σταθµς µετάδοσης προσφέρει
υπηρεσία teletext, η τηλεραση σας
δίνει πρσβαση στις σελίδες teletext και σε κάθε υποσελίδα που
συνδέεται µε τις σελίδες.
Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4, η
γραµµή µενού στο πάνω µέρος της
οθνης και ο φωτισµένος
κέρσορας σας βοηθούν να
µετακινηθείτε στη σελίδα που
επιθυµείτε µε ένα βήµα. Lταν
φτάσετε εκεί, µπορείτε να
διακψετε τη ροή των υποσελίδων
και να τις διαβάσετε µε την ησυχία
σας.
Η τηλεραση θυµάται τις
αγαπηµένες σας σελίδες, σας
επιστρέφει πίσω στην
προηγούµενη σελίδα, αποκαλύπτει
τα κρυφά µηνύµατα ή σας βοηθά
να µετακινηθείτε στην υπηρεσία
teletext κάποιου άλλου
προγράµµατος.
Για να εµφανίζονται πρώτες οι
αγαπηµένες σας σελίδες teletext
ταν ανακαλείτε το teletext,
αποθηκεύστε τις ως σελίδες
ΜΕΜΟ.
Lταν αποθηκεύετε τους
υπτιτλους των σελίδων teletext
σαν την ένατη σελίδα MEMO,
µπορείτε να ενεργοποιήσετε
αυτµατα τους υπτιτλους για το
συγκεκριµένο πργραµµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλερασή σας είναι
συνδεδεµένη µέσω ενς καλωδίου BeoLink σε
µία άλλη τηλεραση, οι αποθηκευµένες
σελίδες µνήµης δε θα εµφανιστούν στις
συνδεδεµένες τηλεοράσεις. Οι σελίδες
memory πρέπει να αποθηκεύονται χειροκίνητα
σε λες τις διασυνδεδεµένες τηλεοράσεις.

Βασικές λειτουργίες teletext
Εξερευνήστε τις σελίδες του teletext
χρησιµοποιώντας τη γραµµή των µενού στο
πάνω µέρος της σελίδας teletext.

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

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

> Πιέστε TEXT για να αποκτήσετε πρσβαση
στο teletext και EXIT για να βγείτε απ το
teletext.
> Εάν πιέσετε EXIT και βγείτε απ το teletext
πριν βρεθεί η σελίδα που θέλετε, η ένδειξη
ΤΕΧΤ σας ενηµερώνει ταν βρεθεί η
σελίδα.
> Πιέστε GO για να δείτε τη σελίδα.
Εάν αλλάξετε σε άλλο πρ0γραµµα ή βγείτε
απ0 το teletext επιλέγοντας µια νέα πηγή,
δεν ειδοποιήστε 0ταν βρεθεί η σελίδα.
Για να µετακινηθείτε σε µια νέα σελίδα...
> Εισάγετε τον αριθµ της σελίδας που
θέλετε να δείτε, ή...
> ...µετακινήστε το φωτισµένο κέρσορα στο
PAGE πιέζοντας το ss.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των σελίδων, και κρατήστε πιεσµένο για να
µετακινηθείτε γρηγορτερα.
> Πιέστε GO για να µετακινηθείτε στις
σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300...).
Για µετακίνηση χρησιµοποιώντας τις
συνδέσεις σε µια σελίδα...
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα
στην µπάρα στο POINT.
> Πιέστε GO ή ▼ για να τοποθετήσετε τον
κέρσορα στη σελίδα.
> Μετακινήστε τον κέρσορα σε µια αναφορά
σελίδας χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
βέλους και πιέστε GO.

Για να επιστρέψετε σε µια προηγούµενη
σελίδα...
> Lταν χρησιµοποιείτε την ένδειξη POINT για
να µετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, η ένδειξη
POINT στη γραµµή των µενού θα αλλάξει σε
RETURN.
> Πιέστε GO για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη σελίδα.
Η λειτουργία RETURN σας γυρίζει πίσω µ0νο
µια σελίδα. Επιστρέψετε σε σελίδες που είχατε
προηγουµένως ανακαλέσει χρησιµοποιώντας
τις λειτουργίες PAGE ή MEMO.
Για να µεταβείτε σε άλλη υπηρεσία teletext...
> Μετακινήστε το φωτισµένο κέρσορα στο
PROGRAM πιέζοντας το tt.
Εάν έχουν δηµιουργηθεί σελίδες MEMO, το
MEMO θα είναι φωτισµένο ταν
ενεργοποιήσετε το teletext. Πιέστε ▲ ή ▼
ταν το MEMO είναι φωτισµένο για να
βρείτε το PROGRAM.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε µία λίστα
προγραµµάτων.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να βρείτε ένα πργραµµα
που επιθυµείτε.
> Πιέστε GO για να µεταβείτε σε άλλη
υπηρεσία teletext.
Για να σταµατήσετε τη ροή υποσελίδων...
> Πιέστε STOP για να γίνει παύση ροής των
υποσελίδων, ή...
> ...µετακινήστε τον κέρσορα στο HALT και
πιέστε GO. Η ένδειξη HALT αντικαθίσταται
απ µια οµάδα τεσσάρων ψηφίων.
> Χρησιµοποιήστε το ▼ και το ▲ για να
µετακινηθείτε στην υποσελίδα που θέλετε
να δείτε ή...
> ...εισάγετε τον αριθµ της µε τα αριθµητικά
πλήκτρα στο Beo4.
> Πιέστε GO για να επανεκκινήσετε τη ροή
των σελίδων.
Για να αποκαλύψετε κρυφά µηνύµατα...
> Μετακινήστε τον κέρσορα στην µπάρα στο t.
> Πιέστε GO για να αλλάξετε το SETUP σε
REVEAL.
> Πιέστε GO ξανά για να αποκαλύψετε κρυφά
µηνύµατα κειµένου στην τρέχουσα σελίδα.
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Αποθήκευση αγαπηµένων σελίδων
teletext

Καθηµερινή χρήση των σελίδων
MEMO

Υπάρχουν εννέα σελίδες MEMO για την
υπηρεσία teletext κάθε προγράµµατος.

Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα
στις σελίδες MEMO του teletext, για
παράδειγµα εάν φεύγετε για δουλειά και
θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την
κίνηση σε µία υπηρεσία teletext.

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

PAGE MEMO2
POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34

Για να δηµιουργήσετε µια σελίδα MEMO...
> Ανακαλέστε µια σελίδα που χρησιµοποιείτε
συχνά.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα κατά µήκος της γραµµής µενού
στο SETUP και πιέστε GO. Οι 9 διαθέσιµες
θέσεις σελίδων MEMO εµφανίζονται µε
αριθµούς. Η πρώτη θέση φωτίζεται.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας µετακινείται
στην επµενη διαθέσιµη σελίδα MEMO.
> Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα
στο Beo4 για να επιλέξετε την επµενη
σελίδα teletext που θέλετε να
αποθηκεύσετε.
> Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε
σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
> Για να βγείτε απ τη ρύθµιση MEMO,
πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο BACK και πιέστε GO.
> Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε απ το teletext.
Εάν θέλετε οι διαθέσιµοι υπ0τιτλοι teletext
να εµφανίζονται αυτ0µατα για ένα
συγκεκριµένο πρ0γραµµα, αποθηκεύστε τους
υπ0τιτλους teletext στη σελίδα MEMO 9.
Για να διαγράψετε µια σελίδα MEMO...
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον
κέρσορα στο SETUP και πιέστε GO.
> Μετακινήστε τον κέρσορα στη σελίδα
MEMO που θέλετε να διαγράψετε και
πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
> Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για
επιβεβαίωση.

Για να ανακαλέσετε σελίδες MEMO...
> Πιέστε TEXT για να ανακαλέσετε το
teletext.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των σελίδων ΜΕΜΟ.
> Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε απ το teletext.

Χρήση Οµάδας
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Αν έχετε αποθηκεύσει πολλά
προγράµµατα και θέλετε να έχετε
γρήγορη πρσβαση στα
αγαπηµένα σας προγράµµατα,
χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε
στη λίστα κάθε φορά,
τοποθετήστε τα σε µια Οµάδα. ∆ε
χρειάζεται πλέον να ψάχνετε
ανάµεσα στα προγράµµατα που
δε χρησιµοποιείτε.
∆ώστε στις Οµάδες το νοµα των
ατµων που τις παρακολουθούν
π.χ. – 'Μπαµπάς' ή 'Μαίρη' – ή
σύµφωνα µε τα είδη των
προγραµµάτων που
συµπεριλάβατε, πως 'Ειδήσεις' ή
'Αθλητικά'.
Lταν έχετε δηµιουργήσει και
επιλέξει µια συγκεκριµένη Οµάδα,
µετακινήστε µνο µεταξύ των
τηλεοπτικών (ΤV) προγραµµάτων
που ανήκουν µνο στη
συγκεκριµένη Οµάδα.
Μετακινηθείτε σε µια διαφορετική
Οµάδα για να παρακολουθήσετε
µια διαφορετική οµάδα
προγραµµάτων, ή µετακινηθείτε
απ την ένδειξη GROUPS στην
ένδειξη TV για να δείτε λα τα
συντονισµένα τηλεοπτικά
προγράµµατα.

Επιλογή προγραµµάτων
σε µία Οµάδα

∆ηµιουργία Οµάδων

Έχετε πρ#σβαση στις Οµάδες σας
ενεργοποιώντας τη λειτουργία Οµάδες.
Πιέστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την
Οµάδα που αναζητάτε, και στη συνέχεια
µετακινηθείτε στα προγράµµατα που
περιλαµβάνει η Οµάδα.

Πιέστε για ενεργοποίηση της
τηλερασης
Μετακινηθείτε αριστερά ή
δεξιά µέχρι να εµφανιστούν οι
οµάδες σας
Lταν βρείτε την Οµάδα που
θέλετε, πιέστε GO για να
επιλέξετε την Οµάδα σας

Μπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι οκτώ
διαφορετικές Οµάδες. Κάθε Οµάδα µπορεί
να περιλαµβάνει µέχρι 18 προγράµµατα. Το
ίδιο πρ#γραµµα µπορεί να αποθηκευτεί σε
περισσ#τερες απ# µία Οµάδες.

TV

TV SETUP
PROGRAM GROUPS

PROGRAM GROUPS

ss

tt

MY GROUP

TUNING

GROUP1

TIMER RECORDING

...

PLAY TIMER

...

OPTIONS

...

STAND POSITIONS

...

GO
NEWS

back

Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω
στα προγράµµατα της
συγκεκριµένης Οµάδας

▲

Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά
πλήκτρα για να εισάγετε τον
αριθµ του προγράµµατος που
θέλετε να δείτε

1–9

Μετακινηθείτε αριστερά ή
δεξιά για να µετακινηθείτε σε
άλλη Οµάδα – και πιέστε GO
για να την ανακαλέσετε

ss

...

GROUP1
. . .
. . .

...
...
select

GO

name
new group

PROGRAM GROUPS

▼

A

character

TV 2
BBC

next
accept

GO

PROGRAM GROUPS
MY GROUP
...

Πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το GO στη
λειτουργία Οµάδων για να
ανακαλέσετε µία λίστα
προγραµµάτων για την
τρέχουσα Οµάδα. Για να
επιλέξετε 0λα τα διαθέσιµα
τηλεοπτικά προγράµµατα,
πιέστε TV.

tt

SPORT

name

move
create

GO

GO
COPY TV

TO MY GROUP

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

DR2
SKY NEWS
ZDF
RADIO 2
BBC

copy
accept

GO

move
create group

GO
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Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα
σε µία Οµάδα
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία
τα προγράµµατα σας εµφανίζονται µέσα σε
µία Οµάδα και να διαγράψετε προγράµµατα
µίας Οµάδας.

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> Πιέστε ΜΕΝU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP, η ένδειξη
PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PROGRAM GROUPS.
> Πιέστε ▼ για να µετακινήσετε τον κέρσορα
σε µια κενή Οµάδα και πιέστε το πράσινο
πλήκτρο για να µπορέσετε να ονοµάσετε
τη νέα Οµάδα.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε
χαρακτήρες.
> Πιέστε ss ή tt για µετακίνηση στην
προηγούµενη ή επµενη θέση χαρακτήρα.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε το νοµα,
και πιέστε GO ξανά για την αντιγραφή
προγραµµάτων στη νέα Οµάδα.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για την εύρεση του
προγράµµατος που θέλετε να αντιγράψετε
στη νέα Οµάδα.
> Πιέστε tt για να αντιγράψετε ένα
τηλεοπτικ πργραµµα στην Οµάδα σας.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
Οµάδα σας ταν τελειώσετε την αντιγραφή
των προγραµµάτων.
> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των
προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απ λα τα µενού.
Τα προγράµµατα set-top box δεν µπορούν να
τοποθετηθούν σε µια Οµάδα µαζί µε
τηλεοπτικά προγράµµατα.

NEWS
DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group

select

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> Πιέστε ΜΕΝU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP, η ένδειξη
PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PROGRAM GROUPS.
> Πιέστε ▼ για να φωτίσετε µία Οµάδα και
πιέστε GΟ για να την επιλέξετε.
> Πιέστε ▼ για να φωτίσετε το πργραµµα
που θέλετε να µετακινήσετε ή να
διαγράψετε.
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε το
πργραµµα εκτς της λίστας και πιέστε
▲ ή ▼ για να το µετακινήσετε στη νέα
θέση.
> Πιέστε ss για να µετακινήσετε το
πργραµµα πίσω στη λίστα, ή πατήστε το
κίτρινο πλήκτρο για να το διαγράψετε.
Lταν διαγράφετε ένα πργραµµα απ τη
λίστα, τα υπολειπµενα προγράµµατα
συµπυκνώνονται.
> Εάν το πργραµµα αλλάξει θέσεις µε άλλο
πργραµµα, στη συνέχεια µετακινήστε το
πργραµµα αυτ σε νέα θέση.
> Lταν ολοκληρώσετε τη µετακίνηση ή
διαγραφή προγραµµάτων σε µία Οµάδα,
πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
Οµάδα.
> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των
προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απ λα τα µενού.

16

Προηγµένες λειτουργίες

Μάθετε πώς να χειρίζεστε την
τηλερασή σας πέρα απ την
καθηµερινή χρήση.
Αυτ είναι επίσης το κεφάλαιο
που σας ενηµερώνει πως να
χειρίζεστε µια συνδεδεµένη
συσκευή εικνας και ένα
συνδεδεµένο set-top box.

Αυτ#µατη έναρξη και απενεργοποίηση της τηλε#ρασής σας, 18
• Πριν ξεκινήσετε...
• Αναπαραγωγή και αναµονή µε χρονοδιακπτη
• Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενς χρονοδιακπτη

Το σύστηµα κωδικού PIN, 20
•
•
•
•

Ενεργοποίηση του συστήµατος κωδικού PIN
Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN
Χρήση του κωδικού PIN
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ σας PIN...

Χειρισµ#ς του set-top box, 22
•
•
•
•

Μενού του Set-top Box Controller
Γενική λειτουργία του Beo4
Χρήση του µενού του set-top box
Χρήση ενς set-top box σε ένα διασυνδεδεµένο δωµάτιο

Εάν έχετε ένα BeoCord V 8000..., 24
•
•
•
•

Αναπαραγωγή και αναζήτηση σε µια βιντεοκασέτα
Εγγραφές µε χρονοδιακπτη απ το teletext
Εγγραφή µέσω του µενού στην οθνη
Έλεγχος των ήδη προγραµµατισµένων εγγραφών
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Αυτµατη έναρξη και απενεργοποίηση της
τηλερασής σας

18

Εάν η τηλερασή σας είναι
εξοπλισµένη µε την προαιρετική
µονάδα Master Link, µπορείτε να
επιλέξετε την αυτµατη
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της τηλερασης µέσω των
λειτουργιών αναπαραγωγής µε
χρονοδιακπτη και αναµονής µε
χρονοδιακπτη.
Εισάγετε µέχρι και έξι ρυθµίσεις
χρονοδιακπτη και ανακαλέστε µία
λίστα µε τις ρυθµίσεις που έχετε
θέσει για το χρονοδιακπτη στην
οθνη. Απ αυτή τη λίστα,
µπορείτε να επεξεργαστείτε ή να
διαγράψετε τις ρυθµίσεις
χρονοδιακπτη.
Εάν η τηλερασή σας είναι
ενοποιηµένη µε ένα ηχοσύστηµα
της Bang & Olufsen µε καλώδιο
Master Link, αυτά τα συστήµατα
µπορούν επίσης να εκτελούν τις
λειτουργίες αναπαραγωγής ή
αναµονής µε χρονοδιακπτη.
Εάν θέλετε να εισάγετε ρυθµίσεις
για το χρονοδιακπτη,
βεβαιωθείτε τι το ενσωµατωµένο
ρολι είναι ρυθµισµένο στη σωστή
ώρα. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Ρύθµιση της ώρας και
ηµεροµηνίας' στη σελίδα 37.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλερασή σας είναι
εγκατεστηµένη σε διασυνδεδεµένο δωµάτιο,
ο προγραµµατισµς του χρονοδιακπτη θα
πρέπει να γίνεται µέσω του συστήµατος του
κυρίως δωµατίου.

Πριν ξεκινήσετε...
Εάν συνδέσετε ένα προϊ#ν ήχου ή εικ#νας
Bang & Olufsen µε την τηλε#ρασή σας µε
ένα καλώδιο Master Link, µπορείτε να την
εξαιρέσετε ή να τη συµπεριλάβετε σε
λειτουργίες µε χρονοδιακ#πτη µέσω του
µενού Play Timer. Για παράδειγµα,
ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή µε
χρονοδιακ#πτη της τηλε#ρασης και
απενεργοποιήστε την αναπαραγωγή µε
χρονοδιακ#πτη του ηχοσυστήµατος εάν
θέλετε οι λειτουργίες µε χρονοδιακ#πτη να
ισχύουν µ#νο για την τηλε#ραση.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακ2πτη...
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το PLAY TIMER.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PLAY TIMER. Το TIMER ON/OFF είναι ήδη
φωτισµένο.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
TIMER ON/OFF.
> Πιέστε ss ή tt για την αποκάλυψη του ΟΝ.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τη
ρύθµιση.

Αναπαραγωγή και αναµονή µε
χρονοδιακ#πτη
Μπορείτε να προρυθµίσετε την τηλε#ρασή
σας ώστε να ξεκινά και να σταµατά την ίδια
ώρα και ηµέρα κάθε εβδοµάδα.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
TIMER SETUP

PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS

TIMER ON / OFF
TIMER INDEX

TIMER ON / OFF
PLAY TIMER PROGRAMMING
TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING SOURCE
PROGRAM
START TIME
back
select GO
back

Για περισσ0τερες πληροφορίες σχετικά µε
τον τρ0πο ενεργοποίησης ή
απενεργοποίησης της αναπαραγωγής µε
χρονοδιακ0πτη για ένα συνδεδεµένο προϊ0ν
ήχου ή εικ0νας Bang & Olufsen, ανατρέξτε
στον οδηγ0 που συνοδεύει το προϊ0ν.

select

GO

TIMER PROGRAMMING
SOURCE

TV

PROGRAM

18 BBC

START TIME

15:40

STOP TIME

16:40

DAYS

M . . TF . S

...
store

Το σύστηµα γράφει:
M...
∆ευτέρα
T...
Τρίτη
W...
Τετάρτη
T...
Πέµπτη
F...
Παρασκευή
S...
Σάββατο
S...
Κυριακή

GO
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Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή
εν#ς χρονοδιακ#πτη
Ανάκληση µιας λίστας στην οθ#νη µε τις
ρυθµίσεις που έχετε εισάγει. Απ# αυτή τη
λίστα, µπορείτε να επεξεργαστείτε ή να
διαγράψετε τις ρυθµίσεις χρονοδιακ#πτη.

Για να εισάγετε ρυθµίσεις για αναπαραγωγή
ή αναµονή χρονοδιακ2πτη...
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το PLAY TIMER.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PLAY TIMER και πιέστε ▼ για να φωτίσετε
το PLAY TIMER PROGRAMMING.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
TIMER PROGRAMMING.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των στοιχείων του µενού.
> Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για
να εισάγετε τις πληροφορίες ή πιέστε
ss ή tt για να δείτε τις επιλογές σας για
κάθε στοιχείο. Lταν φωτίζεται η επιλογή
DAYS, πιέστε tt µία φορά για να
µετακινηθείτε µεταξύ των ηµερών και
πιέστε ▲ ή ▼ για να αφαιρέσετε
οποιαδήποτε µέρα δε θέλετε. Πιέστε tt για
να µετακινηθείτε στην επµενη ηµέρα και
πιέστε ss για να µετακινηθείτε στην
προηγούµενη ηµέρα. Lταν εµφανιστούν οι
ηµέρες που θέλετε, πιέστε GO για να
αποδεχθείτε τις ηµέρες.
> Lταν εισάγετε τις απαιτούµενες
πληροφορίες, πιέστε GO για να
αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις
Χρονοδιακπτη σας.
> Πιέστε EXIT για να βγείτε απ λα τα
µενού.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
TIMER SETUP

PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS

TIMER ON / OFF
TIMER INDEX

TIMER ON / OFF
PLAY TIMER PROGRAMMING
TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING
15:40-16:40
TV 18
BBC
M . . TF . .
back
select GO
back

select

GO

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 .
delete
edit

GO

Για να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να
διαγράψετε τις ρυθµίσεις χρονοδιακ2πτη
σας...
> Επιλέξτε TIMER INDEX απ το µενού
TIMER SETUP για να ανακαλέσετε τις
ρυθµίσεις λίστας ή χρονοδιακπτη. Η
πρώτη ρύθµιση χρονοδιακπτη στη λίστα
είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινήσετε τον
κέρσορα σε µία ρύθµιση χρονοδιακπτη
που θέλετε να επεξεργαστείτε.
> Για να επεξεργαστείτε µία ρύθµιση, πιέστε
GO και ακολουθήστε τη διαδικασία που
περιγράφεται στα αριστερά.
> Για να µπορέσετε να διαγράψετε µία
επιλεγµένη ρύθµιση, πιέστε το κίτρινο
πλήκτρο.
> Αν αλλάξετε γνώµη, πιέστε ss για να
επιστρέψετε τη ρύθµιση πίσω στη λίστα.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε EXIT για να
βγείτε απ λα τα µενού.
> Πατήστε δεύτερη φορά το κίτρινο πλήκτρο
για να διαγράψετε τη ρύθµιση.

Το σύστηµα κωδικού PIN

20

Μπορείτε να επιλέξετε την
ενεργοποίηση ή µη του
συστήµατος κωδικού PIN. Το
σύστηµα κωδικού PIN
απενεργοποιείται ταν
διαγράψετε τον κωδικ PIN.
Το σύστηµα κωδικού PIN έχει
σκοπ να αποτρέπει τη χρήση της
τηλερασής σας απ τρίτους που
δε γνωρίζουν τον κωδικ PIN.
Lταν η τηλεραση αποσυνδέεται
απ την πρίζα για 15–30 λεπτά,
ενεργοποιείται το σύστηµα
κωδικού PIN.
Lταν επανασυνδεθεί και
ενεργοποιηθεί, η τηλεραση
απενεργοποιείται αυτµατα µετά
απ πέντε λεπτά. Η εισαγωγή του
κωδικού PIN επαναφέρει την
τηλεραση στην κανονική
λειτουργία.
Σε περίπτωση που χάσετε ή
ξεχάσετε τον κωδικ σας,
επικοινωνήστε µε το κατάστηµα
της Bang & Olufsen για να λάβετε
ένα Γενικ κωδικ, ο οποίος
απενεργοποιεί τον κωδικ σας
ΡΙΝ.

Ενεργοποίηση του συστήµατος
κωδικού PIN
Ανακαλέστε το µενού TV SETUP στην οθ#νη,
ενεργοποιήστε το µενού PINCODE και
επιλέξτε απ# τα υποµενού.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PINCODE

TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER

PINCODE

0. . .

CONFIRM PINCODE

. . . .

OPTIONS
STAND POSITIONS
GROUP1
. . .
. . .
back

select

next
accept

GO

GO

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PINCODE

TUNING

DELETE PINCODE

TIMER RECORDING

NEW PINCODE

PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS
GROUP1
. . .
. . .
back

select

GO

select

GO

Για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα κωδικού
PIN...
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP.
> Πιέστε ss δύο φορές, και µετά STOP. Το
µενού PINCODE εµφανίζεται στην οθνη.
> Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα ή
τα ▲ ▼ στο Beo4 για την εισαγωγή των
τεσσάρων ψηφίων του κωδικού σας. Πιέστε
ss για να επιστρέψετε στα ψηφία που
θέλετε να διορθώσετε και χρησιµοποιήστε
▲ ή ▲ για να τα αλλάξετε.
> Πιέστε GO έπειτα απ την εισαγωγή του
τελευταίου ψηφίου.
> Επανεισάγετε τον κωδικ σας για να τον
επιβεβαιώσετε και πιέστε GO ξανά. Αν οι
δύο κωδικοί δεν ταιριάζουν, τα πεδία
εισαγωγής διαγράφονται και θα πρέπει να
εισάγετε ξανά τον κωδικ.
Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικ2
σας PIN...
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP.
> Πιέστε ss δύο φορές, και µετά STOP. Το
µενού PINCODE εµφανίζεται στην οθνη.
> Εισάγετε το σωστ κωδικ PIN για να
έχετε πρσβαση στις λειτουργίες αλλαγής
ή διαγραφής του κωδικού PIN.
> Για να αλλάξετε τον κωδικ σας, εισάγετε
τα ψηφία του νέου σας κωδικού µέσω των
αριθµητικών πλήκτρων ή των ▲ ▼ και
πιέστε GO.
Εισάγετε ξανά τον κωδικ για να τον
επιβεβαιώσετε.
> Για να διαγράψετε τον κωδικ σας,
επιλέξτε DELETE PINCODE και πιέστε GO.
Για να ακυρώσετε την εισαγωγή εν2ς
κωδικού PIN...
> Πιέστε STOP. Η εισαγωγή ακυρώνεται και
τα πεδία εισδου διαγράφονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπορείτε να αλλάξετε τον
κωδικ PIN έως πέντε φορές µέσα σε
διάστηµα τριών ωρών.
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Χρήση του κωδικού PIN
Εάν η τηλε#ρασή σας αποσυνδεθεί απ# την
πρίζα για 15–30 λεπτά, η τηλε#ραση σας
προτρέπει να εισάγετε τον κωδικ# PIN #ταν
την ενεργοποιήσετε. Εάν δεν εισάγετε τον
κωδικ# PIN, η τηλε#ραση µεταβαίνει σε
αναµονή µετά απ# 5 λεπτά περίπου.

PINCODE
PINCODE

0. . .

next
accept

7ταν η τηλε2ρασή σας είναι
ενεργοποιηµένη...
> Εισάγετε τα ψηφία του κωδικού σας
χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα ή
τα ▲ ▼.
> Lταν εισάγετε το τελευταίο ψηφίο, πιέστε
GO.
> Η τηλερασή σας ξεκινά και πάλι.

GO

Πέντε λανθασµένες εισαγωγές θα
προκαλέσουν την απενεργοποίηση της
τηλε0ρασης για τρεις ώρες, κατά τις οποίες
ο χειρισµ0ς της είναι αδύνατος.
Περίπου 30 δευτερ0λεπτα πριν το σύστηµα
µεταβεί αυτ0µατα σε αναµονή, δεν είναι
δυνατ0ς ο χειρισµ0ς του απ0 το
τηλεχειριστήριο. Εποµένως, αυτ0 το
διάστηµα δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εν0ς
κωδικού PIN.

MASTERCODE
MASTERCODE

0. . . .

next
accept

GO

Εάν ξεχάσετε τον κωδικ2 σας PIN...
> Επικοινωνήστε µε ένα κατάστηµα της
Bang & Olufsen για να πάρετε ένα
πενταψήφιο Γενικ κωδικ.
> Lταν η τηλεραση σας ζητήσει τον κωδικ
σας ΡΙΝ, πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το
ss για να ανακαλέσετε το µενού MASTERCODE.
> Εισάγοντας τα ψηφία του κωδικού µέσω
των αριθµητικών πλήκτρων ή ▲ ▼ και
πιέζοντας GO θα απενεργοποιήσετε το
δικ σας κωδικ PIN και θα
επανενεργοποιήσετε την τηλερασή σας.

Χειρισµς του set-top box
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Ο ενσωµατωµένος Set-top Box
Controller ενεργεί ως
ερµηνευτής µεταξύ του
set-top box της επιλογής σας και
του τηλεχειριστηρίου Beo4.
Lταν είναι συνδεδεµένο ένα
set-top box, µπορείτε να
χρησιµοποιείτε το
τηλεχειριστήριο Beo4 για να
έχετε πρσβαση στα
προγράµµατα και τις λειτουργίες
που προσφέρει το set-top box.
Μερικές λειτουργίες είναι άµεσα
διαθέσιµες απ το Beo4 ταν
ενεργοποιείτε το set-top box.
Επιπρσθετες λειτουργίες είναι
διαθέσιµες απ το µενού ενς
Set-top Box Controller, που
ανακαλείτε στην οθνη.

Μενού του Set-top Box Controller
Για να µάθετε ποια πλήκτρα του Beo4
ενεργοποιούν συγκεκριµένες υπηρεσίες ή
λειτουργίες του set-top box, ανακαλέστε
στην οθ#νη το µενού του Set-top Box
Controller.

Πιέστε για ενεργοποίηση του
set-top box

SAT

Πιέστε για να ανακαλέσετε
το µενού του Set-top Box
Controller

MENU

Πιέστε το αριθµητικ
πλήκτρο το οποίο
ενεργοποιεί τη λειτουργία
που θέλετε ή...
...πιέστε ένα απ τα έγχρωµα
πλήκτρα για να
ενεργοποιήσετε µια
λειτουργία

1–9

1

GUIDE

2

MENU

3

TEXT

4

INFO

5

WIDE

1

GUIDE

2

MENU

3

TEXT

4

INFO

5

WIDE

Παράδειγµα εν0ς µενού Set-top Box
Controller – Τα πλήκτρα του Beo4
εµφανίζονται αριστερά του µενού και τα
πλήκτρα του set-top box εµφανίζονται δεξιά.
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Γενική λειτουργία του Beo4

Χρήση του µενού του set-top box

Εάν ξέρετε ποιο πλήκτρο του Beo4
ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε,
µπορείτε να ανακαλέσετε τη λειτουργία
χωρίς να ενεργοποιήσετε πρώτα το µενού
του Set-top Box Controller.

Αφού ενεργοποιήσετε το set-top box,
µπορείτε να χειριστείτε τα µενού του ίδιου
του set-top box, #πως τον οδηγ#
προγραµµάτων, µέσω του Beo4.

Ενώ το set-top box είναι
ενεργοποιηµένο...
Πιέστε GO και στη συνέχεια
το αριθµητικ πλήκτρο που
ενεργοποιεί τη λειτουργία
που θέλετε

Ενώ εµφανίζεται το µενού
του set-top box...
Μετακινεί τον κέρσορα προς
τα επάνω ή κάτω

Πιέστε GO και στη συνέχεια
▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε
απευθείας προς τα επάνω ή
κάτω στα προγράµµατα
Πιέστε και κρατήστε
πατηµένο το GO για να
εµφανιστεί ο Οδηγς
Προγράµµατος ή ο τίτλος
'Now/Next' στην οθνη
ανάλογα µε το set-top box

GO
0–9

GO
▲

▲

Χρήση εν#ς set-top box σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο
Sταν το set-top box συνδέεται µε την
τηλε#ραση στο κύριο δωµάτιο, µπορείτε να
χειρίζεστε το set-top box απ# την τηλε#ραση
του διασυνδεδεµένου δωµατίου. Ωστ#σο, το
µενού του Set-top Box Controller δεν µπορεί
να εµφανιστεί στην οθ#νη της τηλε#ρασης
στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο.

Πιέστε για ενεργοποίηση του
set-top box στο κύριο
δωµάτιο

SAT

Πιέστε για επιλογή µιας
λειτουργίας και...
...πιέστε το αριθµητικ
πλήκτρο το οποίο ενεργοποιεί
τη λειτουργία που θέλετε

GO

▼

Μετακινεί τον κέρσορα

ss

Επιλέγει και ενεργοποιεί µια
λειτουργία

GO
GO

Πιέστε GO και στη συνέχεια

GO

ss ή tt για να µετακινηθείτε

ss

tt

▼

GO

tt

µεταξύ των σελίδων µενού ή
µέσα σε λίστες
προγραµµάτων
Έξοδος απ µενού ή
επιστροφή στο προηγούµενο
µενού

STOP

Έξοδος απ µενού, εισαγωγή
ή έξοδος απ διάφορες
λειτουργίες, πως το
ραδιφωνο

EXIT

Χρησιµοποιείτε τα έγχρωµα
πλήκτρα πως δείχνεται στα
µενού του set-top box
$ταν επιλέγετε το
set-top box ως πηγή, πιέστε
δύο φορές MENU για να
ανακαλέσετε το κύριο µενού
της τηλε0ρασης.

Πιέστε ένα απ τα έγχρωµα
πλήκτρα για να
ενεργοποιήσετε µια
λειτουργία

1–9

Εάν έχετε ένα BeoCord V 8000...
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Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το
τηλεχειριστήριο Beo4 για την
αναπαραγωγή και αναζήτηση σε
µια βιντεοκασέτα ανεξάρτητα
απ το εάν το BeoCord V 8000
είναι συνδεδεµένο στην
τηλεραση του κυρίως δωµατίου
ή ελέγχεται απ µια τηλεραση
σε ένα συνδεδεµένο δωµάτιο ή
συνδέεται απευθείας µε την
τηλεραση που χρησιµοποιείτε.

Αναπαραγωγή και αναζήτηση σε µια
βιντεοκασέτα

Εγγραφές µε χρονοδιακ#πτη απ#
το teletext

Μ#λις επιλέξετε το βίντεο µέσω του Beo4,
#λες οι λειτουργίες εκτελούνται µέσω του
Beo4. Η αναπαραγωγή της βιντεοκασέτας
που έχετε φορτώσει αρχίζει αυτ#µατα.

Ο προγραµµατισµ#ς των εγγραφών γίνεται
εύκολα µέσω teletext.

Εισαγωγή µιας κασέτας στο βίντεο...
> Πιέστε V TAPE για να ενεργοποιήσετε το
βίντεο – η κασέτα αρχίζει αυτµατα...

TELETEXT

V. TAPE

Παρλα αυτά, εγγραφές
µπορούν να γίνουν πως
περιγράφεται, µνο αν το βίντεο
είναι συνδεδεµένο απευθείας
στην τηλεραση αυτή.
Απ το µενού εγγραφής,
µπορείτε επίσης να ελέγξετε,
αλλάξετε ή να διαγράψετε λες
τις εγγραφές µε χρονοδιακπτη
που περιµένουν να εκτελεστούν.
Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε το βίντεο, ανατρέξτε
στον Οδηγ του βίντεο.
Σηµειώστε, ωστσο, τι
ορισµένες δυναττητες που
περιγράφονται στον Οδηγ του
βίντεο δεν είναι διαθέσιµες ταν
αυτ είναι συνδεδεµένο µε την
τηλεραση.

TV RECORD
NOW

PLAY

2:42

RECORD LIST
MENU

Κατά την αναπαραγωγή µιας βιντεοκασέτας...
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε προς τα
πίσω ή προς τα εµπρς στην κασέτα.
> Πιέστε ss ή tt για δεύτερη φορά για να
µετακινηθείτε γρηγορτερα.
> Πιέστε ss ή tt για τρίτη φορά για να τυλίξετε
προς τα πίσω ή γρήγορα προς τα εµπρς
την κασέτα, ή...
> ...πιέστε και κρατήστε πιεσµένο ss ή tt για
2 δευτερλεπτα για να τυλίξετε προς τα
πίσω ή γρήγορα προς τα εµπρς την κασέτα.
> Πιέστε GO για να αρχίσει ή να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε εµπρς ή
πίσω σε διαφορετικά κοµµάτια ή εγγραφές
στην κασέτα.
Για να παύσετε ή διακ2ψετε µια κασέτα...
> Πιέστε GO για την παύση της κασέτας,
πιέστε GO ξανά για να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή.
> Πιέστε STOP για να σταµατήσει η κασέτα.
> Πιέστε το πλήκτρο αναµονής • για να
θέσετε την τηλεραση και το βίντεο σε
κατάσταση αναµονής.

PAGE

MEMO

back

POINT

HALT

select

GO

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

Η γραµµή µενού στη σελίδα teletext.

18:30-21:00
P202 BBC

13. OCT
S202

P1
BBC
Ons 13 Oct

OK?

H γραµµή κατάστασης για µία εγγραφή
µπορεί να εµφανιστεί πάνω απ0 τη σελίδα
teletext 0που να απεικονίζονται οι χρ0νοι
έναρξης και λήξης, ή στο πρ0γραµµα που
θέλετε να γράψετε.

PROGRAMMING STORED

Η εγγραφή έχει τώρα αποθηκευτεί.
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Εισαγωγή βιντεοκασέτας για εγγραφή...
> Βρείτε τη σελίδα teletext που θέλετε.
> Πιέστε RECORD για να µπορέσετε να
επιλέξετε ένα πργραµµα για εγγραφή, ή
χρησιµοποιήστε tt για να µετακινηθείτε στο
REC στη γραµµή µενού του teletext και
πιέστε GO.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε στο
χρνο έναρξης ή στον τίτλο του τρέχοντος
προγράµµατος.
> Πιέστε GO για να επιλέξετε το χρνο
έναρξης ή απλά επιλέξτε τον τίτλο του
προγράµµατος.
> Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε GO για να
επιλέξετε το χρνο λήξης, µπορείτε να
αλλάξετε το χρνο λήξης πιέζοντας ▼ και
να περιλάβετε δύο ή τρία προγράµµατα σε
µια σειρά.
> Ελέγξτε τη γραµµή κατάστασης για την
εγγραφή, εάν είναι απαραίτητο
χρησιµοποιήστε ▲ ή ▼ ή τα αριθµητικά
πλήκτρα για να αλλάξετε και ss ή tt για να
µετακινηθείτε µεταξύ των δεδοµένων που
έχουν εισαχθεί.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
εγγραφή µε χρονοδιακπτη. Η ένδειξη PROGRAMMING STORED υποδεικνύει τι η
εγγραφή σας έχει αποθηκευτεί.
Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το µενού για
να κάνετε µια εγγραφή µε χρονοδιακ0πτη
µέσω του κυρίως µενού SETUP για την
αντίστοιχη πηγή, 0πως την τηλε0ραση, ή το
κυρίως µενού SETUP για το V.TAPE.

Εγγραφή µέσω του µενού στην
οθ#νη

Έλεγχος των ήδη
προγραµµατισµένων εγγραφών

Χρησιµοποιήστε το µενού για να ρυθµίσετε
την εγγραφή µε χρονοδιακ#πτη. Εισάγετε την
πηγή και τους χρ#νους έναρξης και λήξης για
την εγγραφή σας. Μπορείτε να κάνετε µέχρι
και 6 εγγραφές µε χρονοδιακ#πτη.

Μπορείτε να ελέγξετε τις εγγραφές που
περιµένουν να εκτελεστούν, #πως και να τις
επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε. Εάν οι
εγγραφές µε χρονοδιακ#πτη επικαλύπτονται,
θα υπάρχει ένδειξη #ταν αποθηκευτεί η
εγγραφή και εµφανιστεί στη λίστα εγγραφών.

TV RECORD

TV RECORD
NOW

NOW

TELETEXT

TELETEXT
RECORD LIST

RECORD LIST

SOURCE
PROGRAM
START TIME

back

PROGRAM

18 BBC

START TIME

15:40

STOP TIME

16:40

DATE

7 MAY

GO
select PDC
/ VPS

RECORD LIST

MENU

TV RECORD

MENU

20:00-21:00
SUPER CH

back

OFF

store

GO

Εισαγωγή βιντεοκασέτας έτοιµης για
εγγραφή...
> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση ή SAT για να ενεργοποιήσετε ένα
set-top box, εάν υπάρχει διαθέσιµο.
> Πιέστε RECORD στο Beo4 για να
ανακαλέσετε το µενού εγγραφής.
> Πιέστε ▼ µέχρι η ένδειξη MENU να φωτιστεί.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
ρύθµισης µίας εγγραφής µε χρονοδιακπτη.
Η ένδειξη START TIME φωτίζεται.
> Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα ή
ss ή tt για να εισάγετε τις πληροφορίες για
την εγγραφή µε χρονοδιακπτη: χρνος
λήξης, ηµεροµηνία, διαφορετικς αριθµς
προγράµµατος εάν είναι απαραίτητο, και για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PDC / VPS
εάν είναι διαθέσιµη.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε απ τη
µία επιλογή στην άλλη.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την
εγγραφή.
> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των
προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απευθείας απ λα τα µενού.
Εάν το PDC/VPS είναι µία επιλογή στο µενού,
µπορείτε να το ρυθµίσετε στο OFF ή στο AUTO.
H επιλογή που επιλέξατε θα ισχύει µ0νο για τη
συγκεκριµένη εγγραφή. Για περισσ0τερες
πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα και την
εγγραφή PDC και VPS, ανατρέξτε στον Οδηγ0
της BeoCord V 8000.

TV3

select

20:00-21:00
SUPER CH

TV 3
FRI 7 MAY

TALK SHOW
SKY

SAT 110
SUN 15 SEP

20:00-22:00
MEJRUP

RADIO 15
FRI 7 APR

GO

delete
edit

GO

> Πιέστε RECORD για ανάκληση του µενού
εγγραφής.
> Πιέστε ▼ µέχρι η ένδειξη RECORD LIST να
φωτιστεί.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τη λίστα
εγγραφών.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να επισηµάνετε µια
εγγραφή.
Επεξεργασία µίας φωτισµένης εγγραφής...
> Πιέστε GO για να µπορέσετε να
επεξεργαστείτε την εγγραφή.
> Πιέστε ss ή tt για να αλλάξετε τους χρνους
έναρξης και λήξης, την ηµεροµηνία και τον
αριθµ του προγράµµατος.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των επιλογών.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε µια
εγγραφή και να επιστρέψετε στη λίστα.
∆ιαγραφή µίας φωτισµένης εγγραφής...
> Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε
την εγγραφή.
> Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για
επιβεβαίωση ή πιέστε ss για να τη
µετακινήσετε ξανά µέσα στη λίστα.
> Επιλέξτε µια άλλη εγγραφή για διαγραφή ή
πιέστε EXIT για να βγείτε απ λα τα µενού.
Οι επικαλυπτ0µενες εγγραφές επισηµαίνονται
απ0 το OVERLAP. Μια κ0κκινη τελεία
επισηµαίνει τις εγγραφές που επικαλύφθηκαν.
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Συντονισµς και προσωπικές ρυθµίσεις

Μάθετε πως να εκτελείτε τη
διαδικασία πρώτης ρύθµισης και
να συντονίζετε αυτµατα λα τα
διαθέσιµα προγράµµατα.
Επιπλέον, µπορείτε να βρείτε
πληροφορίες για την
επεξεργασία συντονισµένων
προγραµµάτων και την
προσαρµογή άλλων διαθέσιµων
ρυθµίσεων, πως η ώρα, η
ηµεροµηνία, η εικνα και ο ήχος.
Για πληροφορίες σχετικά µε την
τοποθέτηση της τηλερασής σας
και τη σύνδεση πρσθετων
συσκευών εικνας, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο 'Τοποθέτηση,
συνδέσεις και συντήρηση' στη
σελίδα 41.

Ρύθµιση της τηλε#ρασής σας για πρώτη φορά, 28
•
•
•
•

Επιλογή της γλώσσας µενού
Αποθήκευση λων των προγραµµάτων και των ρυθµίσεων
Καταχώρηση επιπλέον συσκευών πριν απ τον αυτµατο συντονισµ
Καθορισµς της κεντρικής θέσης της τηλερασης

Επεξεργασία συντονισµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων, 30
•
•
•
•

Μετακίνηση συντονισµένων προγραµµάτων
Ονοµασία συντονισµένων προγραµµάτων
∆ιαγραφή συντονισµένων προγραµµάτων
Ρύθµιση συντονισµένων προγραµµάτων

Επανασυντονισµ#ς ή προσθήκη προγραµµάτων, 34
• Επανασυντονισµς µέσω του αυτµατου συντονισµού
• Προσθήκη νέων τηλεοπτικών προγραµµάτων

Προρύθµιση θέσεων #που θα στρέφεται η τηλε#ραση, 36

Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας, 37

Εισαγωγή ρυθµίσεων εικ#νας και ήχου, 38
• Ρύθµιση φωτειντητας, χρώµατος ή αντίθεσης
• Ρύθµιση ισορροπίας, µπάσων, πρίµων ή loudness

Επιλογή της γλώσσας µενού, 40
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Ρύθµιση της τηλερασής σας για πρώτη φορά

28

Η διαδικασία ρύθµισης που
περιγράφεται εδώ ενεργοποιείται
µνο ταν η τηλεραση
συνδέεται για πρώτη φορά στο
ρεύµα και έπειτα ενεργοποιείται.
Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει
την επιλογή γλώσσας του µενού,
τον αυτµατο συντονισµ
τηλεοπτικών προγραµµάτων, τον
καθορισµ της κεντρικής θέσης
µιας µηχανοκίνητης βάσης, εάν η
τηλερασή σας είναι
εφοδιασµένη µε τέτοιο
προσάρτηµα, και την καταχώρηση
οποιασδήποτε επιπλέον
συσκευής έχετε συνδέσει.

Επιλογή της γλώσσας µενού
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την
τηλε#ρασή σας, πρέπει να επιλέξετε σε ποια
γλώσσα θέλετε να εµφανίζονται #λα τα
µενού.

Αποθήκευση #λων των
προγραµµάτων και των ρυθµίσεων
Αφού έχετε επιλέξει τη γλώσσα του µενού,
εµφανίζεται αυτοµάτως στην οθ#νη ένα
µενού για το συντονισµ# των προγραµµάτων.

AUTO TUNE

MENU LANGUAGE
DANSK

CHECK AERIAL CONNECTION

DEUTSCH
TV

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
select

accept

GO

Εµφανίζεται το µενού ρύθµισης γλώσσας.
Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του
µενού αργ0τερα, µπορείτε να τη βρείτε στο
µενού TV SETUP στην ένδειξη OPTIONS.
> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση. Εµφανίζεται το µενού
γλώσσας.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των εµφανιζµενων γλωσσών, εάν είναι
απαραίτητο.
> Πιέστε GO για αποδοχή της επιλεγµένης
γλώσσας.

start

$ταν εµφανιστεί το µενού αυτ0µατου
συντονισµού, εµφανίζεται η προτροπή
CHECK AERIAL CONNECTION για να σας
υπενθυµίσει να ελέγξετε 0τι η κεραία σας
είναι σωστά συνδεδεµένη.
> Πιέστε tt για να αρχίσει ο αυτµατος
συντονισµς. Η τηλεραση συντονίζει λα
τα διαθέσιµα προγράµµατα.
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Καταχώρηση επιπλέον συσκευών
πριν απ# τον αυτ#µατο συντονισµ#
Εάν ένα βίντεο, ένας αποκωδικοποιητής ή
κάποια άλλη πρ#σθετη συσκευή συνδέεται µε
την τηλε#ρασή σας, η σύνδεση ανιχνεύεται
απ# την τηλε#ραση. Μπορείτε να ελέγχετε και
επιβεβαιώνετε την καταχώρηση των συσκευών
που εµπλέκονται.

V. TAPE

AV

DECODER

Εάν η τηλε#ρασή σας είναι εφοδιασµένη µε
την προαιρετική µηχανοκίνητη βάση, το
µενού STAND ADJUSTMENT εµφανίζεται
στην οθ#νη. Αφού καθοριστεί η κεντρική
θέση, επιλέξτε τις αγαπηµένες σας θέσεις
#ταν η τηλε#ραση είναι αναµµένη ή σε
αναµονή.

STAND ADJUSTMENT

CONNECTIONS
V. TAPE

Καθορισµ#ς της κεντρικής θέσης

CENTRE POSITION

ADJUSTING . . .

store

GO

7ταν εµφανιστεί το µενού CONNECTIONS...
> Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε ss ή tt για να
επιλέξετε τις επιλογές που αντιστοιχούν
σε αυτ που έχετε συνδέσει στην υποδοχή
V.TAPE.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε
ανάµεσα στα στοιχεία του µενού:
V.TAPE και AV.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε αυτή τη
ρύθµιση.

adjust

GO

7ταν εµφανιστεί το µενού
STAND ADJUSTMENT...
Βεβαιωθείτε τι υπάρχει αρκετς χώρος για
την περιστροφή της τηλερασης δεξιά και
αριστερά.
> Πιέστε GO για να ξεκινήσετε τη ρύθµιση
της βάσης.
> Εάν διακοπεί η ρύθµιση, στην οθνη
εµφανίζεται το µήνυµα
'ADJUSTMENT FAILED'. Αποµακρύνετε τα
αντικείµενα που εµποδίζουν την
περιστροφή της τηλερασης και πιέστε GO
για να ξεκινήσετε και πάλι τη ρύθµιση.
> Αφού ολοκληρωθεί η ρύθµιση, εµφανίζεται
το µήνυµα 'ADJUSTMENT OK' και µετά το
µενού STAND POSITIONS.
> Για να αποθηκεύσετε µία θέση βάσης ταν
ανάβει η τηλεραση, πιέστε ss ή tt για να
στραφεί η τηλεραση και τοποθετήστε τη
µε βάση τη θέση απ που
παρακολουθείτε.
> Για να αποθηκεύσετε µια θέση βάσης για
την κατάσταση αναµονής της τηλερασης,
πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στην
επιλογή TV STANDBY.
> Πιέστε ss ή tt για να στρέψετε την
τηλεραση και να την τοποθετήσετε πως
θέλετε.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις θέσεις
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε τις θέσεις βάσης, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Προρύθµιση θέσεων 0που θα
στρέφεται η τηλε0ραση' στη σελίδα 36.

Επεξεργασία προγραµµάτων – µετακίνηση,
ονοµασία, διαγραφή ή συντονισµς
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Εάν ο αυτµατος συντονισµς
λων των προγραµµάτων δεν έχει
αποθηκεύσει τα προγράµµατα
στον αριθµ προγράµµατος που
προτιµάτε ή δεν έχει ονοµάσει
αυτµατα λα τα αποθηκευµένα
προγράµµατα, µπορείτε να
ρυθµίσετε ξανά τη σειρά
εµφάνισης των προγραµµάτων και
να δώσετε σε αυτά ένα νοµα της
επιλογής σας.

Μετακίνηση συντονισµένων
προγραµµάτων
Μ#λις ολοκληρωθεί ο αυτ#µατος
συντονισµ#ς των προγραµµάτων,
εµφανίζεται αυτ#µατα το µενού
EDIT PROGRAMS και µπορείτε να
µετακινήσετε τα συντονισµένα
προγράµµατά σας.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

Εάν τα συντονισµένα
προγράµµατα απαιτούν
επιπρσθετη επεξεργασία, πως
µικροσυντονισµ ή οποιαδήποτε
άλλη ειδική ρύθµιση σχετικά, π.χ.,
µε την αποκωδικοποίηση,
χρησιµοποιήστε το µενού MANUAL TUNING.
Για να µπορείτε να επεξεργαστείτε
συντονισµένα προγράµµατα,
βεβαιωθείτε τι έχετε πρώτα
επιλέξει ως πηγή την ΤV.

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

1 DR1
2 TV2
3. . .
select

GO

back

select

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

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

NRK
TV4
more
name

move

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

DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
move

move
delete

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

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

BBC

NRK
TV4
move

move
delete

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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. Η ένδειξη EDIT PROGRAMS
είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
EDIT PROGRAMS.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το
πργραµµα που θέλετε να µετακινήσετε.
> Πιέστε tt µία φορά για να µπορέσετε να
µετακινήσετε το πργραµµα. Το
πργραµµα έχει τώρα µετακινηθεί εκτς
της λίστας.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινήσετε το
πργραµµα στον επιθυµητ αριθµ
προγράµµατος.
> Πιέστε ss για να µετακινήσετε το
πργραµµα πίσω µέσα στη λίστα ή για να
αλλάξετε θέσεις µε το πργραµµα που
καταλαµβάνει τον επιθυµητ αριθµ
προγράµµατος.
> Τώρα, µετακινήστε το πργραµµα του
οποίου αλλάξατε θέση σε ένα κεν αριθµ
προγράµµατος ή σε έναν αριθµ που είναι
ήδη κατειληµµένος και επαναλάβετε τη
διαδικασία.
> Lταν έχετε µετακινήσει τα σχετικά
προγράµµατα, πιέστε ▲ για να
επιστρέψετε µέσω των µενού ή πιέστε
EXIT για να βγείτε απευθείας απ τα µενού
της οθνης.
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Ονοµασία συντονισµένων
προγραµµάτων
Sταν έχει ολοκληρωθεί ο αυτ#µατος
συντονισµ#ς των προγραµµάτων,
εµφανίζεται αυτ#µατα το µενού
EDIT PROGRAMS και µπορείτε να
ονοµάσετε τα τηλεοπτικά προγράµµατα
που έχουν συντονιστεί.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

1 DR1
2 TV2
3. . .
select

GO

back

select

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

DR1
A
ZDF
RTL7
........
BBC

NRK
TV 4
character

next
accept

NRK
TV4
more
name

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

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

GO

move

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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. Η ένδειξη EDIT PROGRAMS
είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
EDIT PROGRAMS.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το
πργραµµα που θέλετε να ονοµάσετε.
> Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να
µπορέσετε να ονοµάσετε το πργραµµα. Το
µενού ονοµασίας έχει τώρα ενεργοποιηθεί.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να βρείτε καθένα απ
τους χαρακτήρες του ονµατος.
> Πιέστε tt για να µετακινηθείτε στον
επµενο χαρακτήρα. Καθώς µετακινήστε, η
τηλεραση προτείνει πιθανά ονµατα –
αλλά µπορείτε ακµη να χρησιµοποιήσετε
τα ▼ ή ▲ και ss ή tt για να εισάγετε ή να
τροποποιήσετε λους τους χαρακτήρες για
το νοµα που επιλέξατε.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε το νοµα.
> Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη
διαδικασία και ονοµάστε άλλους αριθµούς
προγραµµάτων.
> Lταν έχετε ονοµάσει τα σχετικά
προγράµµατα, πιέστε GO για να
αποδεχθείτε τη λίστα που συντάξατε ή
πιέστε EXIT για να βγείτε απ τα µενού
της οθνης.
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>> Επεξεργασία συντονισµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων

∆ιαγραφή συντονισµένων
προγραµµάτων
Sταν έχει ολοκληρωθεί ο αυτ#µατος
συντονισµ#ς των προγραµµάτων, µπορείτε
να διαγράψετε τα συντονισµένα τηλεοπτικά
προγράµµατα που δε θέλετε.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

select

GO

1 DR1
2 TV2
3. . .
back

select

GO

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

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

NRK
TV4
more
name

move

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

DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
move

move
delete

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

DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
move

delete

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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. Η ένδειξη EDIT PROGRAMS
είναι ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
EDIT PROGRAMS.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε στο
πργραµµα που θέλετε να διαγράψετε.
> Πιέστε tt για να µετακινήσετε το
πργραµµα εκτς της λίστας.
> Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να
µπορέσετε να διαγράψετε το πργραµµα –
τώρα εµφανίζεται µε κκκινο χρώµα.
> Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να
διαγράψετε οριστικά το πργραµµα, ή
πιέστε το ss δύο φορές για να το
επαναφέρετε στη λίστα.
> Lταν έχετε διαγράψει τα σχετικά
προγράµµατα, πιέστε EXIT για να βγείτε
απ λα τα µενού.
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Ρύθµιση συντονισµένων
προγραµµάτων
Μπορείτε να αποθηκεύετε τηλεοπτικά
προγράµµατα σε δικούς τους αριθµούς
προγραµµάτων. Συντονίστε µε ακρίβεια τη
λήψη των προγραµµάτων, υποδείξτε την
παρουσία κωδικοποιηµένων προγραµµάτων
και επιλέξτε τους κατάλληλους τύπους ήχου
για το κάθε πρ#γραµµα.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITION

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

SEARCH
FREQUENCY
PROGRAM NUMBER
select

GO

back

select

GO

TV MANUAL TUNING
SEARCH

...

FREQUENCY

210

PROGRAM NUMBER

1

NAME

DR1

EXTRA
start
store

GO

TV MANUAL TUNING
FINE TUNE

0

DECODER

OFF

TV SYSTEM

B/G

SOUND

STEREO
accept

TV MANUAL TUNING
SEARCH

...

FREQUENCY

210

PROGRAM NUMBER 1
NAME

DR1

EXTRA
TUNING STORED

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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 MANUAL TUNING.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
MANUAL TUNING.
> Πιέστε ▼ ή ▲ για να µετακινηθείτε µεταξύ
επιλογών στο µενού.
> Πιέστε tt ή ss για να δείτε τις επιλογές για
κάθε στοιχείο.
> Εάν επιλέξετε NAME, ττε πιέστε το
πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη
διαδικασία ονοµασίας. Χρησιµοποιήστε τα
▼ ή ▲ και tt για να εισάγετε τους
χαρακτήρες στο νοµα που επιλέξατε.
> Για να ανακαλέσετε το επιπλέον µενού
TV MANUAL TUNING, µετακινηθείτε στο
EXTRA και πιέστε GO. Τώρα προχωρήστε
στο µικροσυντονισµ εάν είναι σηµαντικ
ή στην επιλογή του τύπου του ήχου
(είσοδος αποκωδικοποιητή και σύστηµα
τηλερασης εάν είναι σηµαντικ).
> Lταν έχετε ολοκληρώσει τις αλλαγές,
πιέστε GO για να αποδεχθείτε τις
ρυθµίσεις.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε το
ρυθµισµένο πργραµµα.
> Πιέστε EXIT για να βγείτε απ λα τα
µενού.

Εάν εµφανιστεί το στοιχείο SYSTEM στο
µενού, βεβαιωθείτε τι αναγράφεται το
σωστ σύστηµα µετάδοσης πριν αρχίσετε το
συντονισµ:
B/G... για PAL/SECAM BG
I...
για PAL I
L...
για SECAM L
M...
για NTSC M
D/K... για PAL/SECAM D/K
Εάν κάποια προγράµµατα µεταδίδονται σε
δύο γλώσσες και τις θέλετε και τις δύο,
µπορείτε να αποθηκεύσετε το πργραµµα
δύο φορές, µία φορά µε την κάθε γλώσσα.

Επανασυντονισµς ή προσθήκη προγραµµάτων
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Μπορείτε να επιλέξετε την
αυτµατη εύρεση των
τηλεοπτικών προγραµµάτων απ
την τηλεραση.
Προρυθµίστε µέχρι 99
διαφορετικά τηλεοπτικά
προγράµµατα σε δικούς τους
αριθµούς προγραµµάτων και
δώστε σε κάθε πργραµµα ένα
διακριτ νοµα.
Μπορείτε να συντονίσετε
καινούργια προγράµµατα ή να
επανασυντονίσετε προγράµµατα
που είχατε διαγράψει.
Lταν συντονίζετε προγράµµατα
µέσω του µενού ADD PROGRAM,
τα προγράµµατα που είχατε
συντονίσει προηγουµένως
παραµένουν χωρίς αλλαγές. Αυτ
σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα
ονµατα των προγραµµάτων, τη
θέση τους στη λίστα
προγραµµάτων και οποιαδήποτε
ειδική ρύθµιση που έχετε
αποθηκεύσει για αυτά τα
προγράµµατα, πως ρυθµίσεις
αποκωδικοποιητή ή συστήµατος
µετάδοσης.

Επανασυντονισµ#ς µέσω του
αυτ#µατου συντονισµού
Μπορείτε να επανασυντονίσετε #λα τα
τηλεοπτικά προγράµµατά σας επιτρέποντας
στην τηλε#ραση να συντονιστεί αυτ#µατα σε
#λα τα προγράµµατα.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TV TUNING

TUNING
TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

1 DR1
2 TV2
3. . .
select

GO

back

select
TV AUTO TUNING

1 ........

DELETES PROGRAM GROUPS
start

TV AUTO TUNING
1 DR1
2 TV2
3 ........

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

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

NRK
TV4
more
name

move

GO

Σηµείωση: Εάν επανασυντονίσετε 2λα τα
τηλεοπτικά προγράµµατα, 2λες οι Οµάδες
τηλεοπτικών προγραµµάτων και οι ρυθµίσεις
τηλεοπτικών προγραµµάτων που έχετε κάνει
θα χαθούν!

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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 AUTO TUNING.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
AUTO TUNING.
> Πιέστε tt για να αρχίσει ο αυτµατος
συντονισµς.
> Lταν ο αυτµατος συντονισµς
ολοκληρωθεί, στην οθνη θα εµφανιστεί το
µενού EDIT PROGRAMS. Μπορείτε τώρα
να αλλάξετε τη σειρά εµφάνισης των
προγραµµάτων, να διαγράψετε
προγράµµατα ή να αλλάξετε την ονοµασία
τους.
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Προσθήκη νέων τηλεοπτικών
προγραµµάτων
Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πρ#γραµµα
ή να ενηµερώσετε ένα συντονισµένο
πρ#γραµµα που έχει για παράδειγµα
µετακινηθεί απ# τον τηλεοπτικ# σταθµ#.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING

TV TUNING

TIMER RECORDING

EDIT PROGRAMS

PLAY TIMER

ADD PROGRAM

OPTIONS

AUTO TUNING

STAND POSITIONS

MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY

EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back

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

GO

back

select

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

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

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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 ADD PROGRAM.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
ADD PROGRAM.
> Πιέστε tt για να αρχίσετε. Τα νέα
προγράµµατα προστίθενται αυτµατα
καθώς εντοπίζονται.
> Μλις ο συντονισµς ολοκληρωθεί και τα
νέα προγράµµατα προστεθούν,
εµφανίζεται το µενού EDIT PROGRAMS.
Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τη σειρά
εµφάνισης των προγραµµάτων, να
διαγράψετε προγράµµατα ή να αλλάξετε
την ονοµασία τους. Ο κέρσορας φωτίζει το
πρώτο απ τα νέα προγράµµατα που έχουν
µλις προστεθεί στη λίστα.

Προρύθµιση θέσεων που θα στρέφεται
η τηλεραση
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Εάν η τηλερασή σας είναι
εφοδιασµένη µε την προαιρετική
µηχανοκίνητη βάση, µπορείτε να
τη στρέφετε µε το
τηλεχειριστήριο Beo4.
Επιπλέον, µπορείτε να
προγραµµατίσετε την τηλεραση
ώστε να στρέφεται αυτµατα στην
αγαπηµένη σας θέση θέασης ταν
ενεργοποιείτε την τηλεραση και
στη θέση αναµονής ταν την
απενεργοποιείτε.
Η τηλεραση µπορεί να
περιστραφεί και µε το χέρι.

Επιλέξτε µία θέση #ταν ενεργοποιείτε την
τηλε#ραση και µία για #ταν την
απενεργοποιείτε.

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
µενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να
φωτίσετε το STAND POSITIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
STAND POSITIONS.
> Για να αποθηκεύσετε µία θέση βάσης ταν
ανάβει η τηλεραση, πιέστε ss ή tt για να
στραφεί η τηλεραση και τοποθετήστε τη
µε βάση τη θέση απ που
παρακολουθείτε.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSTIONS

STAND POSITIONS
TV ON
TV STANDBY

back

TV ON
TV STANDBY

select

GO

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για πληροφορίες σχετικά µε την
αρχική εγκατάσταση της µηχανοκίνητης
βάσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθµιση
της τηλε0ρασής σας για πρώτη φορά' στη
σελίδα 28.

right
store

GO

Για να αποθηκεύσετε µια θέση της βάσης
2ταν η τηλε2ραση είναι απενεργοποιηµένη
και βρίσκεται σε αναµονή...
> Πιέστε ▼ για να µετακινηθείτε στο
TV STANDBY.
> Πιέστε ss ή tt για να στρέψετε την
τηλεραση και να την τοποθετήσετε πως
θέλετε.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις θέσεις
σας.

Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας

Εάν η τηλερασή σας είναι
εξοπλισµένη µε την προαιρετική
µονάδα Master Link, µπορείτε να
εισάγετε τις ρυθµίσεις για το
ενσωµατωµένο ρολι.
Lταν προρυθµίσετε την
τηλεραση για να ενεργοποιηθεί ή
να απενεργοποιηθεί µνη της σε
µία συγκεκριµένη ώρα, ή ταν
προρυθµίζετε µια εγγραφή µε
χρονοδιακπτη ενς
προγράµµατος σε ένα
συνδεδεµένο βίντεο BeoCord
V 8000, το ρολι διασφαλίζει την
ενεργοποίηση ή την
απενεργοποίηση αυτών των
χαρακτηριστικών στη σωστή
στιγµή.
Ο απλούστερος τρπος να
ρυθµίσετε το ρολι είναι να το
συγχρονίσετε µε το teletext ενς
συντονισµένου προγράµµατος
µέσω του µενού CLOCK. Εάν
επιλέξετε το συγχρονισµ του
ρολογιού, αυτ γίνεται µε την
υπηρεσία teletext που
προσφέρεται απ το τηλεοπτικ
πργραµµα που παρακολουθείτε
εκείνη τη στιγµή. Εάν δεν είναι
διαθέσιµη µία υπηρεσία teletext,
µπορείτε να ρυθµίσετε το ρολι
χειροκίνητα.
Ακµη και αν η τηλερασή σας δε
διαθέτει την προαιρετική µονάδα
Master Link, µπορείτε να
ανακαλέσετε το ρολι στην οθνη,
µε την προϋπθεση τι
παρακολουθείτε ένα πργραµµα
που περιλαµβάνει την υπηρεσία
teletext.

Πριν να συγχρονίσετε το ρολ#ι µε ένα
συντονισµένο πρ#γραµµα, βεβαιωθείτε #τι
το συγκεκριµένο πρ#γραµµα διαθέτει
υπηρεσία teletext.

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
TIME
DATE
MONTH
back

select

GO

CLOCK
TIME

20:00

DATE

23

MONTH

APR

YEAR

2001

SYNCHRONISE

YES
store

Συντοµογραφίες µηνών
Jan... Ιανουάριος
Feb... Φεβρουάριος
Mar... Μάρτιος
Apr... Απρίλιος
May... Μάιος
Jun... Ιούνιος

Jul...
Aug...
Sep...
Oct...
Nov...
Dec...

Για να ανακαλέσετε το ρολ2ι στην οθ2νη,
πιέστε επανειληµµένα LIST για να εµφανιστεί
η ένδειξη CLOCK* στο Beo4 και στη
συνέχεια πιέστε GO. Για να καταργήσετε και
πάλι το ρολ2ι, επαναλάβετε τη διαδικασία.

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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
CLOCK.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
CLOCK.
> Πιέστε ss ή tt για να δείτε τις επιλογές για
κάθε στοιχείο.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των διαφρων στοιχείων του µενού. Είναι
απαραίτητο να εισάγετε την ώρα
χειροκίνητα µνο εάν το SYNCHRONISE
είναι ρυθµισµένο στο NO.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις
επιλογές ρολογιού και ηµερολογίου σας
ή...
> ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε λα τα
µενού χωρίς αποθήκευση.

GO

Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Εάν το ρολ0ι δεν ενηµερωθεί για τη
µετάβαση µεταξύ θερινής και χειµερινής
ώρας, απλώς επιλέξτε το πρ0γραµµα µε το
οποίο αρχικά συγχρονίσατε το ρολ0ι και το
ρολ0ι ενηµερώνεται.

Συντοµογραφίες ηµερών της εβδοµάδας
M...
∆ευτέρα
T...
Τρίτη
W...
Τετάρτη
T...
Πέµπτη
F...
Παρασκευή
S...
Σάββατο
S...
Κυριακή

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εµφανιστεί η ένδειξη
CLOCK στο Beo4, πρέπει πρώτα να την
προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του
Beo4. Για περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατοµίκευση του
Beo4' στο CD-rom.
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Εισαγωγή ρυθµίσεων εικνας και ήχου
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Οι ρυθµίσεις εικνας και ήχου
έχουν γίνει απ το εργοστάσιο σε
ουδέτερες τιµές η οποίες
ταιριάζουν στις περισστερες
καταστάσεις ακρασης και
παρακολούθησης. Ωστσο, εάν
θέλετε µπορείτε να κάνετε τις
ρυθµίσεις αυτές σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις σας.
Ρυθµίστε τη φωτειντητα, το
χρώµα ή την αντίθεση της
εικνας. Οι ρυθµίσεις του ήχου
περιλαµβάνουν την ισορροπία, τα
µπάσα, τα πρίµα και το loudness
του ήχου.

Αλλαγή φωτειν#τητας, χρώµατος ή
αντίθεσης
Προσαρµ#στε τις ρυθµίσεις της εικ#νας
µέσω του µενού PICTURE. Sταν
απενεργοποιείτε την τηλε#ραση
ακυρώνονται οι προσωρινές ρυθµίσεις.

TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER

STAND POSITIONS

Αποθηκεύστε προσωρινά τις
ρυθµίσεις εικνας και ήχου σας –
µέχρι την απενεργοποίηση της
τηλερασής σας – ή αποθηκεύστε
τις µνιµα.
Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε τον τρπο αλλαγής
της µορφής εικνας ανατρέξτε
στο κεφάλαιο 'Ρύθµιση του ήχου
και του φορµά της εικ0νας' στη
σελίδα 10.

OPTIONS

OPTIONS

CONNECTIONS
SOUND
PICTURE

CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK

back

GO
select BEOLINK

MENU LANGUAGE
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOUR
back

select

GO

PICTURE
BRIGHTNESS

........

CONTRAST

........

COLOUR

........

TINT

........
store

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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
PICTURE.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
PICTURE. Η ένδειξη BRIGHTNESS είναι
ήδη φωτισµένη.
> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε το BRIGHTNESS.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να µετακινηθείτε µεταξύ
των διαφρων στοιχείων του µενού.
> Πιέστε ss ή tt για να ρυθµίσετε τις τιµές.
> Πιέστε EXIT για να αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις µέχρι να απενεργοποιήσετε την
τηλεραση ή...
> ...πιέστε GO για να αποθηκεύσετε µνιµα
τις ρυθµίσεις.

GO

Για πηγές εικ0νας που χρησιµοποιούν το
σύστηµα NTSC, υπάρχει µία τέταρτη επιλογή
– Tint (Χρωµατικ0ς τ0νος) – που µπορείτε να
ρυθµίσετε.
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Αλλαγή ισορροπίας, µπάσων,
πρίµων ή loudness
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου,
να επιλέξετε µια λειτουργία ηχείων ή να
ρυθµίσετε την ισορροπία των ηχείων απευθείας
απ# το τηλεχειριστήριο Beo4 οποιαδήποτε
στιγµή χωρίς να χρειάζεται να ανακαλέσετε
κάποιο µενού, αλλά θα πρέπει να ανακαλέσετε
το µενού SOUND για να µπορέσετε να
ρυθµίσετε τα µπάσα, τα πρίµα ή το loudness.

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
CENTRE
BALANCE
BASS
back

select

GO

SOUND
CENTRE

........

BALANCE

........

BASS

........

TREBLE

........

LOUDNESS

YES

DEFAULT

SPEAKER1
store

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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.
> 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 διαφρων στοιχείων του µενού.
> Πιέστε EXIT για να αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις µέχρι να απενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε µνιµα τις
ρυθµίσεις.
Σηµειώστε 0τι οι επιλογές CENTRE, LOUDNESS και DEFAULT είναι διαθέσιµες µ0νο εάν
συνδέσετε ηχεία στην τηλε0ραση. Ωστ0σο,
εάν συνδέσετε ηχεία στην τηλε0ραση και
µέσω των υποδοχών της πρ0σοψης, αυτές οι
επιλογές δεν είναι διαθέσιµες.

Επιλογή της γλώσσας µενού
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Μπορείτε να αλλάξετε
οποιαδήποτε στιγµή τη γλώσσα
των µενού που επιλέγετε κατά τη
ρύθµιση της τηλερασής σας για
πρώτη φορά.
Lταν επιλεγεί η γλώσσα του
µενού, λα τα µενού και τα
µηνύµατα εµφανίζονται σε αυτή
τη γλώσσα.

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα για τα µενού
στην οθ#νη µέσω του µενού TV SETUP. Το
κείµενο στην οθ#νη αλλάζει καθώς
µετακινείστε απ# γλώσσα σε γλώσσα.

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
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
back

select

GO

MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
select

accept

GO

> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση.
> 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
MENU LANGUAGE.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
MENU LANGUAGE.
> Χρησιµοποιήστε ▼ και ▲ για να µεταβείτε
στη γλώσσα της επιλογής σας.
> Πιέστε GO για να καταχωρήσετε την
επιλογή σας.
> Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε µέσω των
προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να
βγείτε απευθείας απ λα τα µενού.

Τοποθέτηση, συνδέσεις και συντήρηση

Σε αυτ το κεφάλαιο, µπορείτε να
µάθετε τον τρπο τοποθέτησης,
σύνδεσης και συντήρησης της
τηλερασής σας. Σας δίνει επίσης
µια γενική άποψη των υποδοχών.

Ρύθµιση της τηλε#ρασής σας, 42

Σας συνιστούµε να ακολουθήσετε
τη διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω ταν ρυθµίσετε την
τηλερασή σας:
– Αποσυσκευάστε και
τοποθετήστε την τηλεραση
– Λάβετε υπψη σας το
κατάλληλο περιβάλλον για την
τηλεραση
– Συνδέστε τα καλώδια, τις
πρσθετες συσκευές και τα
ηχεία
– Τοποθετήστε το κάλυµµα των
ηχείων.

Υποδοχές, 44

Αυτή η διαδικασία περιγράφεται
µε περισστερες λεπτοµέρειες
στις ακλουθες σελίδες.

• Χειρισµς της τηλερασής σας
• Τοποθέτηση της τηλερασης στο σπίτι σας
• Ολοκλήρωση συνδέσεων

• Υποδοχές ΑV και κεραίας

Υποδοχές πρ#σοψης, 45
•
•
•
•

Υποδοχές πρσοψης
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
Παρακολούθηση βιντεοκάµερας στην τηλερασή σας
Αντιγραφή απ µια βιντεοκάµερα

Συντήρηση της τηλε#ρασής σας, 46
•
•
•
•

Καθαρισµς των επιφανειών του πλαισίου
Σχετικά µε την οθνη
Καθαρισµς του Beo4
Αλλαγή των µπαταριών του Beo4
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Ρύθµιση της τηλερασής σας

42

Για πληροφορίες σχετικά µε την
εγκατάσταση των καλωδίων στο
πίσω µέρος της τηλερασης,
ανατρέξτε στην απέναντι σελίδα.

Χειρισµ#ς της τηλε#ρασής σας

Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε τις υποδοχές στην
πρσοψη, ανατρέξτε στη
σελίδα 45.

Η τηλε#ραση έχει δύο εσοχές για την
ανύψωση του συστήµατος. Η εικ#να δεξιά
δείχνει τη θέση κάθε εσοχής.

Λ#γω του βάρους της τηλε#ρασης,
οποιαδήποτε µετακίνηση της τηλε#ρασης θα
πρέπει να γίνεται απ# δύο άτοµα.

Αποφύγετε την τοποθέτηση της τηλερασής
σας σε άµεσο ηλιακ ή τεχνητ φως, πως
ένα προβολέα, καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να
επηρεάσει την ευαισθησία του δέκτη του
τηλεχειριστηρίου.
Βεβαιωθείτε τι η τηλεραση είναι
ρυθµισµένη, τοποθετηµένη και συνδεδεµένη
σύµφωνα µε αυτ τον οδηγ.

A

A

Κατά την ανύψωση και µετακίνηση της
τηλε0ρασης, πιάστε την εσοχή (A) µε το ένα
χέρι, ενώ µε το άλλο χέρι σταθεροποιείτε την
τηλε0ραση στην επάνω γωνία του ηχείου.
$ταν ανασηκώνετε την τηλε0ραση για να την
τοποθετήσετε στη βάση (προαιρετικ0
αξεσουάρ), φροντίστε να µην αποκτήσει κλίση
η τηλε0ραση 0ταν τη χαµηλώνετε για να την
τοποθετήσετε στον οδηγ0 πείρο της βάσης.

Η τηλεραση είναι σχεδιασµένη για χρήση
µνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς
χώρους και για θερµοκρασίες µεταξύ
10 και 40°C.
Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείµενα
πάνω στην τηλεραση.
Τοποθετείτε πάντοτε την τηλεραση σε
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Εάν
τοποθετηθεί επάνω σε µαλακ και βαρύ
τάπητα, πρέπει να προστατευθεί απ πιθανή
ανατροπή.
Εάν η τηλερασή σας τοποθετηθεί επάνω σε
µια βάση της Bang & Olufsen µε τροχούς,
πρέπει πάντα να µετακινείται µε ιδιαίτερη
προσοχή. Πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη
προσοχή ταν µετακινείτε µια τηλεραση µε
τη βάση της πάνω απ µη επίπεδες
επιφάνειες ή εµπδια, πως για παράδειγµα
ένα χαλί, ένα καλώδιο στο πάτωµα.

Τοποθέτηση του καλύµµατος των ηχείων:
Πιάνοντας τις γωνίες του πλαισίου της οθ0νης
µε τα δάχτυλά σας, σπρώξτε το προς τα µέσα
µε τις παλάµες σας µέχρι το κάλυµµα του
ηχείου να κουµπώσει στη θέση του. Ελέγξτε
0λα τα σηµεία επαφής για να βεβαιωθείτε 0τι
το κάλυµµα έχει τοποθετηθεί καλά.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε
την τηλεραση µνοι σας. Αφήστε τέτοιου
είδους εργασίες στο εξειδικευµένο
προσωπικ του σέρβις.
Εάν έχετε µια µηχανοκίνητη βάση, αφήστε
αρκετ0 χώρο γύρω απ0 την τηλε0ραση ώστε
να περιστρέφεται ελεύθερα. Η τηλε0ραση
µπορεί να περιστραφεί και µε το χέρι.
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1 Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισδουl
2 Υποδοχές ΑV και κεραίας
3 Υποδοχές πρσοψης

Συνδέσεις
Sταν εγκαθιστάτε την τηλε#ραση µ#νη της,
απλώς συνδέστε την κεραία και την
τηλε#ραση στο ρεύµα.
Ωστ2σο, εάν πρ2κειται να συνδέσετε στην
τηλε2ραση ηχεία, ένα ηχοσύστηµα ή
οποιαδήποτε άλλη συσκευή, µη τη συνδέετε
ακ2µη στην πρίζα!

Για περισσ0τερες πληροφορίες σχετικά µε
τον τρ0πο σύνδεσης συσκευών, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο 'Οι υποδοχές' στη σελίδα 44.
1
3

2

Sταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις και τα
καλώδια τοποθετηθούν #πως περιγράφεται
σε αυτή τη σελίδα, ενεργοποιήστε το
διακ#πτη τροφοδοσίας στην πρ#σοψη της
τηλε#ρασης. Ανάβει µια πολύ µικρή λυχνία
κ#κκινου χρώµατος κάτω απ# την οθ#νη. Η
συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής
και είναι έτοιµη να χρησιµοποιηθεί. Εάν η
τηλε#ρασή σας έχει εγκατασταθεί µ#νη της,
µπορείτε να συντονίσετε προγράµµατα #πως
περιγράφεται στο κεφάλαιο 'Ρύθµιση της
τηλε2ρασής σας για πρώτη φορά' στη
σελίδα 28.

BeoVision 3

Η τηλε#ρασή σας είναι σχεδιασµένη να
βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, #ταν δε
χρησιµοποιείται. Γι' αυτ# το λ#γο, για να
διευκολυνθεί η λειτουργία τηλεχειρισµού,
είναι βασικ# να αφήνετε το διακ#πτη ανοικτ#
(θέση οn) (φαίνεται απ# το κ#κκινο φωτάκι
αναµονής στην πρ#σοψη).

Εάν η τηλε0ραση είναι εξοπλισµένη µε τον
ενσωµατωµένο διαµορφωτή συστήµατος, θα
παρατηρήσετε 0τι η υποδοχή TV που
παρουσιάζεται στην εικ0να είναι
κατειληµµένη, και 0τι υπάρχει µία δεύτερη,
ελεύθερη υποδοχή ακριβώς κάτω απ0 µία
υποδοχή µε την ένδειξη LINK. Αντί αυτού
συνδέστε την εξωτερική σας κεραία
τηλε0ρασης σε αυτή την υποδοχή TV.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρέπει να στερεώσετε το
καλώδιο τροφοδοσίας στην τηλε0ραση
χρησιµοποιώντας τα άγκιστρα καλωδίων (A)
και το δεµατικ0 καλωδίων (B). Εάν δεν το
κάνετε, το καλώδιο µπορεί να βγει απ0 την
υποδοχή του.

A

Ένδειξη αναµονής

B

∆ιακ2πτης
ρεύµατος

Το παρεχ0µενο καλώδιο τροφοδοσίας και το
φις είναι ειδικά σχεδιασµένα για την
τηλε0ραση και θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Αποφεύγετε
να λυγίζετε, τσακίζετε ή υποβάλετε τα
καλώδια σε πίεση ή κρούση. Εάν αλλάξετε
την υποδοχή ή µε 0ποιο τρ0πο καταστρέψετε
το καλώδιο του ρεύµατος, θα επηρεαστεί
αρνητικά η εικ0να της τηλε0ρασης!

Υποδοχές

Οι υποδοχές V.TAPE και AV είναι
διαθέσιµες για σύνδεση µε
επιπλέον συσκευές.
Οποιεσδήποτε συσκευές που
είναι συνδεδεµένες σε αυτές τις
υποδοχές πρέπει να είναι
καταχωρηµένες στο µενού CONNECTIONS. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην
εντητα 'Καταχώρηση επιπλέον
συσκευών πριν απ0 τον αυτ0µατο
συντονισµ0' στη σελίδα 29.

INPUT 1
INPUT 2

Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισ#δουl
Οι υποδοχές αυτές είναι διαθέσιµες µ#νο
εάν η τηλε#ρασή σας έχει ενσωµατωµένη
µονάδα ήχου surround. Για περισσ#τερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround' στο
CD-rom.

FRONT
REAR

Οι υποδοχές της τηλερασής σας
επιτρέπουν τη σύνδεση καλωδίων
σήµατος εισδου καθώς και µία
ποικιλία επιπλέον συσκευών,
πως ένα βίντεο ή ένα
συνδεδεµένο ηχοσύστηµα της
Bang & Olufsen.

STAND

FRONT
REAR SUBWOOFER

44

V.TAPE
Yποδοχή 21 ακίδων για σύνδεση ενς βίντεο
BeoCord V 8000, ενς κύριου
αποκωδικοποιητή ή ενς άλλου βίντεο.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλους
τύπους πρσθετων συσκευών.

AV

MASTER LINK

TV

AV
Yποδοχή 21 ακίδων για τη σύνδεση ΑV άλλων
συσκευών, ενς DVD player, ενς set-top box
ή ενς δεύτερου αποκωδικοποιητή.
Η υποδοχή, εναλλακτικά, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για ένα AV 2 Expander το
οποίο δίνει τη δυναττητα ταυτχρονης
σύνδεσης ενς αποκωδικοποιητή ή άλλων
συσκευών εικνας που δεν είναι της Bang &
Olufsen.
STAND
Για τη σύνδεση µιας µηχανοκίνητης βάσης ή
χαµηλής βάσης.
MASTER LINK
Υποδοχή για σύνδεση ενς συµβατού
ηχοσυστήµατος της Bang & Olufsen. Η
υποδοχή αυτή λειτουργεί µνο εάν η
τηλερασή σας είναι εξοπλισµένη µε την
ενσωµατωµένη µονάδα Master Link.
Η υποδοχή χρησιµοποιείται για τη διανοµή
ήχου απ το BeoLink µέσα στο σπίτι.

POWER LINK

LINK TV

IR-OUT

TV
Υποδοχή εισδου κεραίας για την εξωτερική
κεραία τηλερασης ή του καλωδιακού
τηλεοπτικού δικτύου. Εάν η τηλερασή σας
είναι εξοπλισµένη µε τον ενσωµατωµένο
διαµορφωτή συστήµατος, συνδέστε την
εξωτερική σας κεραία στην υποδοχή µε
ένδειξη LINK TV.
POWER LINK
Για τη σύνδεση εξωτερικών ηχείων Bang &
Olufsen.
IR-OUT
Για σύνδεση ενς set-top box.

~
LINK TV
Yποδοχή εξδου κεραίας για διανοµή
σηµάτων εικνας σε άλλα δωµάτια.
∆ιαθέσιµη µνο εάν η τηλερασή σας
διαθέτει τον ενσωµατωµένο διαµορφωτή
συστήµατος.

V. TAPE

Σύνδεση στο ρεύµα.

Υποδοχές πρσοψης

Οι υποδοχές πρσοψης της
τηλερασης βρίσκονται στο
µπροστιν µέρος της τηλερασης
κάτω απ την οθνη.

Υποδοχές πρ#σοψης

Μπορείτε να συνδέσετε
ακουστικά και να ακούσετε ένα
τηλεοπτικ πργραµµα ή
µπορείτε να συνδέσετε µία
βιντεοκάµερα και να
παρακολουθήσετε τις ταινίες που
µαγνητοσκοπήσατε στην
τηλεραση. Εάν συνδέσατε ένα
βίντεο BeoCord V 8000, µπορείτε
να αντιγράφετε εγγραφές απ
µια βιντεοκάµερα σε µια
βιντεοκασέτα.

Video R – L
Οι υποδοχές αυτές προορίζονται για τη
σύνδεση µιας βιντεοκάµερας:
VIDEO: Για το σήµα βίντεο.
R – L:
Για σύνδεση ήχου (αριστερ και
δεξί κανάλι ήχου αντίστοιχα).

VIDEO

R

L
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Αντιγραφή απ# µια βιντεοκάµερα

PHONES

PHONES
Μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά
ακουστικά στην υποδοχή µε την ένδειξη
PHONES. Lταν συνδέσετε τα ακουστικά τα
ηχεία της τηλερασης παύουν να
ακούγονται, ενώ ο ήχος επιστέφει ταν
αποσυνδέσετε τα ακουστικά.

Παρακολούθηση βιντεοκάµερας
στην τηλε#ρασή σας
Για να παρακολουθείτε εγγραφές απ# µια
βιντεοκάµερα, συνδέστε τη βιντεοκάµερα
και ενεργοποιήστε την τηλε#ραση. Sταν
αρχίσετε την αναπαραγωγή στην κάµερα, η
τηλε#ραση καταχωρεί αυτ#µατα το σήµα και
µπορείτε να δείτε τις εικ#νες απ# τη
βιντεοκάµερα στην οθ#νη.
Για να παρακολουθήσετε τις εγγραφές της
βιντεοκάµεράς σας...
> Σύνδεση της βιντεοκάµεράς σας και
έναρξη αναπαραγωγής στη βιντεοκάµερα.
> Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την
τηλεραση. Το σήµα της βιντεοκάµερας
εµφανίζεται αυτµατα.
Εάν απενεργοποιηθεί το σήµα της
βιντεοκάµερας...
> Πιέστε επανειληµµένα LIST για να
εµφανίσετε το CAMCORD στο Beo4 και
στη συνέχεια πιέστε GO.
Για να εµφανιστεί η ένδειξη CAMCORD στο
Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη
λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσ0τερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
'Εξατοµίκευση του Beo4' στο CD-rom.

Εάν συνδέσατε ένα βίντεο #πως το
BeoCord V 8000, µε την τηλε#ρασή σας, και
συνδέσετε τη βιντεοκάµερά σας στις
υποδοχές της πρ#σοψης, µπορείτε να
αντιγράφετε εγγραφές απ# τη βιντεοκάµερα
σε µια βιντεοκασέτα.
Αντιγραφή µίας εγγραφής απ2
βιντεοκάµερα...
> Σύνδεση της βιντεοκάµεράς σας και
έναρξη αναπαραγωγής στη βιντεοκάµερα.
> Πιέστε δύο φορές RECORD για την έναρξη
της εγγραφής.
Εάν επιλέξετε άλλη πηγή ή απενεργοποιήσετε
την τηλε0ραση κατά τη διάρκεια εγγραφής
απ0 τη βιντεοκάµερα, η εγγραφή θα διακοπεί.
∆εν είναι δυνατή η προβολή τηλεοπτικών
προγραµµάτων κατά την εγγραφή.

Συντήρηση της τηλερασής σας
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Η τακτική συντήρηση, πως ο
καθαρισµς της τηλερασης,
είναι στις ευθύνες του χρήστη.
Για να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσµατα, ακολουθήστε τις
οδηγίες στα δεξιά. Παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τον
αντιπρσωπο της Bang & Olufsen
για να σας υποδείξει τις
συστάσεις για την τακτική
συντήρηση.
Οποιαδήποτε ελαττωµατικά
εξαρτήµατα καλύπτονται απ
την εγγύηση κατά την περίοδο
ισχύος της.

Καθαρισµ#ς των επιφανειών του
πλαισίου
Σκουπίστε τη σκ#νη απ# τις επιφάνειες,
χρησιµοποιώντας ένα στεγν#, µαλακ# πανί.
Αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες
βροµιές µε ένα µαλακ#, πολύ καλά στυµµένο
πανί χωρίς χνούδια, βουτηγµένο σε διάλυµα
νερού που περιέχει µ#νο λίγες σταγ#νες εν#ς
ήπιου απορρυπαντικού, #πως υγρ# πιάτων.
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε οιν2πνευµα ή
άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε
οποιοδήποτε µέρος της τηλε2ρασης.

Σχετικά µε την οθ#νη
Για τον καθαρισµ# της οθ#νης,
χρησιµοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικ# για
τζάµια. Για να διατηρηθεί η βέλτιστη
απ#δοση της οθ#νης, βεβαιωθείτε #τι δεν
έχουν µείνει πάνω στην οθ#νη ίχνη ή
σηµάδια απ# το υγρ# καθαρισµού.
Για να αποφύγετε το λέρωµα του
καλύµµατος ηχείων κατά το καθάρισµα της
οθ#νης, συνιστούµε να αφαιρέσετε απ# πριν
το κάλυµµα ηχείων.
Οδηγίες καθαρισµού καλύµµατος ηχείων...
> ∆ιαλύστε 25 γραµµάρια απορρυπαντικού
χωρίς οπτικ λευκαντικ σε 1 λίτρο
χλιαρού νερού (40°C).
> Απλώστε τη σαπουνάδα στο κάλυµµα
ηχείων µε ένα µαλακ σφουγγάρι.
> Το κάλυµµα ηχείων θα πρέπει να µουλιάσει
τελείως µέσα στη σαπουνάδα.
> Αφήστε τη σαπουνάδα επάνω στο κάλυµµα
ηχείων για περίπου µισή ώρα και στη
συνέχεια ξεβγάλτε καλά µε τρεχούµενο
νερ.
> Αφήστε το κάλυµµα ηχείων να στεγνώσει
σε επίπεδη και οριζντια επιφάνεια. Μην
παραλείψετε να τοποθετήσετε το κάλυµµα
ηχείων µε το εµπρς µέρος προς τα κάτω
κατά το στέγνωµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το µπροστιν γυάλινο µέρος
της οθνης ραγίσει ή σπάσει κάποιο µικρ
κοµµάτι ή υποστεί ζηµιά µε οποιοδήποτε άλλο
τρπο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άµεσα
διαφορετικά είναι δυνατν να προκληθούν
σωµατικές βλάβες. Μπορείτε να παραγγείλετε
το ανταλλακτικ του µπροστινού γυαλιού σε
ένα κατάστηµα της Bang & Olufsen.

Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα ηχείων:
Πιάνοντας τις επάνω γωνίες του καλύµµατος
µε τα δάχτυλά σας, σπρώξτε το προς τα µέσα
επάνω στην οθνη µε τους αντίχειρές σας
µέχρι το κάλυµµα του ηχείου να
απελευθερωθεί απ την οθνη. Εάν
χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία µε τις
κάτω γωνίες του καλύµµατος.
Για να τοποθετήσετε το κάλυµµα ηχείων:
Πιάνοντας τις γωνίες του πλαισίου του ηχείου
µε τα δάχτυλά σας, σπρώξτε το προς τα µέσα
µε τις παλάµες σας µέχρι το κάλυµµα του
ηχείου να κουµπώσει στη θέση του. Ελέγξτε
λα τα σηµεία επαφής για να βεβαιωθείτε τι
το κάλυµµα έχει τοποθετηθεί καλά.
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Καθαρισµ#ς του Beo4
2

Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο Beo4 µε ένα
µαλακ#, χωρίς χνούδι και καλά στυµµένο
ύφασµα.

1

Αλλαγή των µπαταριών του Beo4
Sταν εµφανιστεί το µήνυµα BATTERY στην
οθ#νη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις
µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Το Beo4 χρειάζεται τρεις µπαταρίες. Σας
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε µ#νο
αλκαλικές µπαταρίες (1,5 volt – µέγεθος
AAA). Αλλάξτε τις µπαταρίες #πως δείχνεται
στην παρούσα σελίδα. Κρατήστε τις
µπαταρίες µε τα δάχτυλά σας µέχρι να
τοποθετηθεί και πάλι το κάλυµµα.
Αφού αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, πρέπει
να περιµένετε 10 δευτερ#λεπτα µέχρι στην
οθ#νη να εµφανιστεί το µήνυµα TV. Το
τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιµο
για χρήση.

3

2

1

Ευρετήριο
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BeoLink

Αποκωδικοποιητής

Ενδείξεις και µενού

∆ιαµορφωτής συστήµατος, CD-rom σελ. 12
∆ιανοµή ήχου και εικνας µε το BeoLink,
CD-rom σελ. 11
Η τηλερασή σας σε ένα διασυνδεδεµένο
δωµάτιο, CD-rom σελ. 13
Λειτουργία του διασυνδεδεµένου δωµατίου,
CD-rom σελ. 14
Ρύθµιση επιλογών – τηλεραση σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, CD-rom σελ. 13
Συνδέσεις – τηλεραση σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, CD-rom σελ. 13
Συνδέσεις διασύνδεσης, CD-rom σελ. 11
Συχντητα σύνδεσης, CD-rom σελ. 12
Τι υπάρχει στο µενού LINK FREQUENCY,
CD-rom σελ. 28
Τι υπάρχει στο µενού MODULATOR SETUP,
CD-rom σελ. 28
Υποδοχή Master Link, σελ. 44

Σύνδεση ενς αποκωδικοποιητή,
CD-rom σελ. 3
Υποδοχές AV, 44

Εµφανιζµενες πληροφορίες και µενού, 5
Μενού στην οθνη, CD-rom σελ. 25

Master Link
∆ιανοµή ήχου και εικνας µε το BeoLink,
CD-rom σελ. 11
Η τηλερασή σας σε ένα διασυνδεδεµένο
δωµάτιο, CD-rom σελ. 13
Σύνδεση και χειρισµς ενς ηχοσυστήµατς,
CD-rom σελ. 9
Υποδοχές AV, 44

Set-top box
Γενική λειτουργία του Beo4, 23
Μενού του Set-Top Box Controller, 22
Σύνδεση ενς set-top box, CD-rom σελ. 3
Χρήση ενς set-top box σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, 23
Χρήση του µενού του set-top box, 23

Teletext
Αποθήκευση αγαπηµένων σελίδων
teletext, 13
Βασικές λειτουργίες teletext, 12
Εγγραφές µε χρονοδιακπτη απ το
teletext, 24
Καθηµερινή χρήση των σελίδων MEMO, 13

Ακουστικά
Σύνδεση µε τις υποδοχές πρσοψης, 45

Επικοινωνία
Βάση
Καθορισµς της κεντρικής θέσης –
αρχική ρύθµιση, 29
Περιστροφή της τηλερασης, 9
Προρύθµιση θέσεων που θα στρέφεται η
τηλεραση, 36
Τι υπάρχει στο µενού STAND POSITIONS,
CD-rom σελ. 30

Βίντεο – BeoCord V 8000
Αναπαραγωγή και αναζήτηση σε µια
βιντεοκασέτα, 24
Εάν έχετε ένα BeoCord V 8000..., 24
Εγγραφές µε χρονοδιακπτη απ
το teletext, 24
Εγγραφή µέσω του µενού στην οθνη, 25
Έλεγχος των ήδη προγραµµατισµένων
εγγραφών, 25

Βιντεοκάµερα
Αντιγραφή απ µια βιντεοκάµερα, 45
Παρακολούθηση βιντεοκάµερας στην
τηλερασή σας, 45
Σύνδεση µε βιντεοκάµερα – υποδοχές στην
πρσοψη, 45

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

Εικ#να
Ρύθµιση του φορµά της εικνας, 11
Ρύθµιση φωτειντητας, χρώµατος ή
αντίθεσης, 38
Τι υπάρχει στο µενού PICTURE,
CD-rom σελ. 31

Επικοινωνία µε την Bang & Olufsen, 50

Ηχεία
Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασµού ηχείων, 11
∆ιάταξη ηχείων – ήχος surround,
CD-rom σελ. 16
Επιλογή συνδυασµού ηχείων, CD-rom σελ. 21
Προβολή του ονµατος του συστήµατος
ενεργού ήχου, CD-rom σελ. 22
Ρυθµίσεις ήχου, CD-rom σελ. 20
Ρύθµιση της απστασης των ηχείων,
CD-rom σελ. 18
Ρύθµιση της έντασης ήχου,
CD-rom σελ. 19
Σύνδεση ηχείων, CD-rom σελ. 17
Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων,
CD-rom σελ. 16
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισδου, 44

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

Θέση της τηλε#ρασης
Περιστροφή της τηλερασης, 9
Προρύθµιση θέσεων που θα στρέφεται η
τηλεραση, 36
Τι υπάρχει στο µενού STAND POSITIONS,
CD-rom σελ. 30
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Κωδικ#ς PIN

Συντονισµ#ς

Τηλεχειριστήριο Beo4

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN, 20
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ σας PIN, 21
Ενεργοποίηση του συστήµατος
κωδικού PIN, 20
Χρήση του κωδικού PIN, 21

Αυτµατος συντονισµς – αρχική ρύθµιση
της τηλερασής σας, 28
∆ιαγραφή συντονισµένων προγραµµάτων, 32
Επανασυντονισµς µέσω του αυτµατου
συντονισµού, 34
Μετακίνηση συντονισµένων
προγραµµάτων, 30
Ονοµασία συντονισµένων προγραµµάτων, 31
Προσθήκη νέων τηλεοπτικών
προγραµµάτων, 35
Ρύθµιση συντονισµένων προγραµµάτων, 33
Τι υπάρχει στο µενού ADD PROGRAMS,
CD-rom σελ. 26
Τι υπάρχει στο µενού AUTO TUNING,
CD-rom σελ. 27
Τι υπάρχει στο πρσθετο µενού
TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27
Τι υπάρχει στο πρώτο µενού
TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27

Αλλαγή των µπαταριών του Beo4, 47
Γνωριµία µε την BeoVision 3 και το Beo4, 4
Εξατοµίκευση του Beo4, CD-rom σελ. 23
Καθαρισµς του Beo4, 47

Τηλεοπτικά προγράµµατα

Χρονοδιακ#πτης

Ανάκληση µιας λίστας καναλιών, 8
Αυτµατος συντονισµς – αρχική ρύθµιση
της τηλερασής σας, 28
∆ιαγραφή συντονισµένων προγραµµάτων, 32
Επανασυντονισµς µέσω του αυτµατου
συντονισµού, 34
Επιλογή ενς τηλεοπτικού προγράµµατος, 8
Μετακίνηση συντονισµένων
προγραµµάτων, 30
Ονοµασία συντονισµένων προγραµµάτων, 31
Προσθήκη νέων τηλεοπτικών
προγραµµάτων, 35
Ρύθµιση συντονισµένων προγραµµάτων, 33
Τι υπάρχει στο µενού ADD PROGRAMS,
CD-rom σελ. 26
Τι υπάρχει στο µενού AUTO TUNING,
CD-rom σελ. 27
Τι υπάρχει στο µενού EDIT PROGRAMS,
CD-rom σελ. 26
Τι υπάρχει στο µενού PROGRAM GROUPS,
CD-rom σελ. 26
Τι υπάρχει στο πρσθετο µενού
TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27
Τι υπάρχει στο πρώτο µενού
TV MANUAL TUNING, CD-rom σελ. 27

Αναπαραγωγή και αναµονή µε
χρονοδιακπτη, 18
Αυτµατη έναρξη και απενεργοποίηση της
τηλερασής σας, 18
Εγγραφές µε χρονοδιακπτη απ
το teletext, 24
Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενς
χρονοδιακπτη, 19
Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας, 37

Οµάδες
∆ηµιουργία Οµάδων, 14
Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα, 14
Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα σε µία
Οµάδα, 15
Τι υπάρχει στο µενού PROGRAM GROUPS,
CD-rom σελ. 26

Ρολ#ι
Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας, 37
Τι υπάρχει στο µενού CLOCK,
CD-rom σελ. 31

Συνδέσεις
DVD 1, CD-rom σελ. 5
Set-top box, CD-rom σελ. 4
Ακουστικά, 45
Αποκωδικοποιητής, CD-rom σελ. 3
Βίντεο BeoCord V 8000, CD-rom σελ. 6
Ηχεία, CD-rom σελ. 16
Ηχοσύστηµα – σύνδεση µε την τηλεραση,
CD-rom σελ. 9
Καταχώρηση πρσθετων συσκευών εικνας,
CD-rom σελ. 7
Συνδέσεις – τηλεραση σε ένα
διασυνδεδεµένο δωµάτιο, CD-rom σελ. 13
Συνδέσεις διασύνδεσης, CD-rom σελ. 11
Σύνδεση ρεύµατος και κεραίας, 43
Τι υπάρχει στο µενού CONNECTIONS,
CD-rom σελ. 30
Υποδοχές AV, 44
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισδου, 44
Υποδοχές πρσοψης, 45

Συντήρηση
Αλλαγή των µπαταριών του Beo4, 47
Καθαρισµς του Beo4, 47
Καθαρισµς των επιφανειών του πλαισίου, 46
Ρύθµιση της τηλερασής σας, 42
Σχετικά µε την οθνη, 46

Τοποθέτηση
Ρύθµιση της τηλερασής σας, 42

Υποδοχές
Υποδοχές AV, 44
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισδου, 44
Υποδοχές πρσοψης, 45

Υπ#τιτλοι
Υπτιτλοι απ teletext, 12
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Για τη δική σας πληροφ#ρηση...
Κατασκευάζεται κατπιν αδείας απ
τα Dolby Laboratories. Εµπιστευτικές
αδηµοσίευτες εργασίες. Copyright
1992–1997. Mε την επιφύλαξη παντς
δικαιώµατος.

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται
προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασµού
και ανάπτυξης ενς προϊντος Bang &
Olufsen και καταβάλουµε ιδιαίτερη
προσπάθεια να κάνουµε τα προϊντα µας
εύκολα και άνετα στη χρήση.

Τα DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC
και το σύµβολο µε το διπλ D είναι
εµπορικά σήµατα των Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

Εποµένως, ελπίζουµε να διαθέσετε το χρνο
για να µας πείτε τις εµπειρίες σας µε το
προϊν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε
θεωρείτε σηµαντικ – θετικ ή αρνητικ –
µπορεί να µας βοηθήσει στις προσπάθειες
τελειοποίησης των προϊντων µας.

Τα DTS και DTS Digital Surround είναι
σήµατα κατατεθέντα της Digital Theater
Systems, Inc.

Σας ευχαριστούµε!
Γράψτε στη διεύθυνση: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer
ή στείλτε φαξ:

ή e–mail:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (φαξ)

beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στη
διεύθυνση...
www.bang-olufsen.com

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά
και η χρήση τους υπκεινται σε µεταβολή
χωρίς προειδοποίηση.
Το παρ0ν προϊ0ν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στις
οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

3508707

0309
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