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Νέο λογισμικό – Συμπλήρωμα



Μενού στην οθόνη

Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο 
λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό 
εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν 
νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται σε αυτό το συμπλήρωμα. 
Το συμπλήρωμα περιγράφει απλώς τις 
βασικές διαφορές που υπάρχουν σε 
σύγκριση με τον Οδηγό που λάβατε 
αρχικά μαζί με την τηλεόρασή σας.

Οι κύριες αλλαγές στην τηλεόρασή σας 
βρίσκονται στα μενού στην οθόνη και 
στη διάταξη των μενού.

Το εκτενές σύστημα μενού οθόνης για την τηλεόραση. Τα στοιχεία μενού με γκρι χρώμα 
υποδεικνύουν προαιρετικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να υπάρχει στο σύστημά σας ή όχι.
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Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά 
και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς 
προειδοποίηση.



Η τηλεόρασή σας έχει ενημερωθεί με 
νέα χαρακτηριστικά.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το 
χειρισμό του τηλεχειριστηρίου, 
ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει 
το τηλεχειριστήριό σας.

Νέα χαρακτηριστικά στην τηλεόρασή σας

Μαύρα μενού

Τα μενού στην τηλεόρασή σας έχουν αλλάξει 
χρώμα και θέση. Το χρώμα φόντου των μενού είναι 
μαύρο και τα μενού έχουν μετακινηθεί από το 
κέντρο της οθόνης στην αριστερή πλευρά. 

Αντί για τις μαύρες γραμμές σε κάθε πλευρά του 
μενού, τώρα εμφανίζεται η τηλεοπτική εικόνα  
στα δεξιά.

Sleep Timer

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν Sleep Timer που θα 
απενεργοποιήσει την τηλεόρασή σας μετά από μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Για να ενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer χρησιμοποιώντας 
το Beo4 … 
> Πιέστε επανειλημμένα LIST για να ανακαλέσετε την 

ένδειξη SLEEP.*1

> Πιέστε επανειλημμένα GO για να κάνετε την 
επιλογή σας. 

Για να απενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer 
χρησιμοποιώντας το Beo4 … 
> Πιέστε επανειλημμένα LIST για να ανακαλέσετε την 

ένδειξη SLEEP.*1 
> Πιέστε επανειλημμένα GO μέχρι να εμφανιστεί το 

OFF στην οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer 
χρησιμοποιώντας το μενού της τηλεόρασης … 
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP 

και πιέστε  για να φωτίσετε το SLEEP TIMER.   
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού SLEEP TIMER. 
> Πιέστε επανειλημμένα GO για να κάνετε την 

επιλογή σας. 

Για να απενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer 
χρησιμοποιώντας το μενού της τηλεόρασης …
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού  

TV SETUP και πιέστε  για να φωτίσετε το  
SLEEP TIMER. 

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού SLEEP TIMER. 
> Πιέστε GO μέχρι να εμφανιστεί το OFF στην οθόνη.
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1*Για να εμφανιστεί η ένδειξη SLEEP στο Beo4, πρέπει 
πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του 
Beo4. Εάν η ένδειξη SLEEP δεν είναι διαθέσιμη στο 
Beo4, χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης.



>> Νέα χαρακτηριστικά στην τηλεόρασή σας 

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον 
πηγές HDMI. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε έναν HDMI Expander που έχει 
συνδεθεί στην υποδοχή HDMI-B οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσετε.  

Εάν ρυθμίσετε την επιλογή HDMI EXPANDER στο 
μενού CONNECTIONS στο YES, η επιλογή HDMI-B 
στα μενού AV αντικαθίσταται από τις επιλογές B1, 
B2, B3 και B4.

Οι πηγές στα μενού AV1–4 έχουν αλλάξει.

SOURCE … Επιλέξτε την πηγή που έχετε συνδέσει. Η 
επιλογή που διαλέγετε υποδεικνύει ποιο πλήκτρο 
του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την πηγή. Για 
παράδειγμα, μία πηγή που έχει καταχωρηθεί ως V.MEM 
ενεργοποιείται όταν πιέσετε το πλήκτρο V.MEM.  

 V.MEM … Εάν έχετε συνδέσει μία συσκευή 
εγγραφής εικόνας Bang & Olufsen ή οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή εγγραφής εικόνας. 

 DVD … Εάν έχετε συνδέσει ένα player ή συσκευή 
εγγραφής DVD. 

 DVD2 … Εάν έχετε συνδέσει ένα player ή συσκευή 
εγγραφής DVD.

 TV … Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box που είναι 
καταχωρημένο ως TV. 

 DTV … Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box που 
είναι καταχωρημένο ως DTV. 

 DTV2 (V.AUX) … Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box 
ή άλλη συσκευή που είναι καταχωρημένη ως DTV2.

 V.AUX2 … Εάν έχετε συνδέσει μία κονσόλα 
βιντεοπαιχνιδιών.

 DECODER … Εάν έχετε συνδέσει έναν 
αποκωδικοποιητή. 

 PC … Εάν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή.
 NONE … Εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

Εάν έχετε μία συσκευή εγγραφής Bang & Olufsen, πρέπει 
να τη συνδέσετε στην υποδοχή AV4.

Ανατρέξτε στον κεφάλαιο ‘Ρύθμιση δέκτη’ του Οδηγού 
που συνοδεύει τη BeoVision σας για περισσότερες 
πληροφορίες.

HDMI Expander Πηγές AV1–4 

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO
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Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών

Εάν συνδέσετε πρόσθετες συσκευές στην 
τηλεόρασή σας, πρέπει να καταχωρήσετε τις 
συσκευές στο μενού CONNECTIONS.

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP.
> Πιέστε  για να φωτίσετε την ένδειξη CONNECTIONS.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού 

CONNECTIONS. 
> Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των 

διαφορετικών ομάδων υποδοχών: AV1, AV2, AV3 και 
AV4.

> Πιέστε GO για να μπορέσετε να καταχωρήσετε μια 
συνδεδεμένη συσκευή στη φωτισμένη ομάδα 
υποδοχών.

> Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των 
υποδοχών στην ομάδα.  

> Πιέστε  ή  για να καταχωρήσετε ό,τι έχετε 
συνδέσει στη φωτισμένη υποδοχή και πιέστε GO. 

> Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ 
διαφορετικών μοντέλων.  

> Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ 
διάφορων τύπων συσκευών. 

> Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την επιλογή. Εάν 
έχετε επιλέξει ένα set-top box εμφανίζεται το 
στοιχείο STANDBY OPTIONS.

Πιέστε STOP για να επιστρέψετε μέσω των 
προηγούμενων μενού ή πιέστε EXIT για να βγείτε 
απευθείας από όλα τα μενού. 

SET-TOP BOX

NOKIA 9800S/02S  1
NOKIA D-BOX II 2
PACE DTR 739-IM 3
PHILIPS DTX627x 4
PACE DSR600 5
SKY DIGITAL 6
CANALdig DK/S/N 7
CANALdigItal I 8
CANALdigital 9
CANALdigital E 10
CANALdigital B+ 11
LYON 1250/97 12
TRIAX DVB655 13
HUMAX VACI 28349 14
SAGEM D-BOX 15
KATHREIN 515/30 16
THOMSON DTI35x 17
ASTON XENA 1600 18

other dvd

store

DVD PLAYER/RECORDER

PANASONIC DVD+R  1
PANASONIC DVD+R 2
SAMSUNG D-647R 3
SONY M358-2R 4
SONY M400-RX 5

stb vmem

store
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Για εναλλαγή μεταξύ των πηγών, πιέστε  ή . 
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