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Γνωριµία µε την BeoVision Avant

και τ� Beo4

4 Pρήση τ�υ τηλε�ειριστηρί�υ Beo4

5 Αναγρα.�µενες πληρ�.�ρίες και µεν�ύ

στην �θ�νη

Παρακ�λ�ύθηση τηλε ρασης

6 Επιλ�γή εν�ς τηλε�πτικ�ύ ή 

∆�ρυ.�ρικ�ύ* καναλι�ύ

6 Εµ.άνιση µιας λίστας καναλιών

Περιστρ�"ή της τηλε ρασης ή

ρύθµιση της έντασης τ�υ ή&�υ

7 Ρύθµιση της θέσης παρακ�λ�ύθησης

7 Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης τ�υ ή��υ

Ανα(ήτηση πληρ�"�ριών µέσω

Teletext

8 Κύριες λειτ�υργίες Teletext 

Πρ σ.αση στις αγαπηµένες

σελίδες Teletext

9 Απ�θήκευση σελίδων π�υ δια,άKετε 

συ�νά

9 Καθηµερινή �ρήση των σελίδων memory

Εισαγωγή και αναπαραγωγή µίας

.ιντε�κασέτας

10 Εισαγωγή µίας ,ιντε�κασέτας

11 Αναπαραγωγή ή τερµατισµ�ς µίας 

κασέτας

11 ΑναKήτηση σε µία κασέτα
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα ∆�ρυ.�ρικά κανάλια είναι

διαθέσιµα µ�ν� εάν η BeoVision Avant είναι

ε+�πλισµένη µε τ�ν ενσωµατωµέν�

∆�ρυ.�ρικ� δέκτη.
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Γνωριµία µε την BeoVision Avant και τ� Beo4

Τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4 σας

δίνει πρ�σ,αση σε �λες τις

λειτ�υργίες της BeoVision Avant.

[ταν �ρησιµ�π�ιείται ή αλλάKει

µία λειτ�υργία ενηµερώνεστε

µέσω των ενδεί+εων π�υ

εµ.ανίK�νται στ� Beo4 ή στ�

πάνω µέρ�ς της τηλε�ρασης.

Ενεργ�π�ίηση της τηλε�ρασης

Ενεργ�π�ίηση εν�ς ∆�ρυ.�ρικ�ύ καναλι�ύ.Τα

δ�ρυ.�ρικά κανάλια είναι διαθέσιµα µ�ν� εάν η

Avant είναι ε+�πλισµένo µε τ�ν ενσωµατωµέν�

∆�ρυ.�ρικ� δέκτη

Ενεργ�π�ίηση τ�υ ,ίντε� και αναπαραγωγή

µίας κασέτας

Ενεργ�π�ίηση εν�ς συνδεδεµέν�υ DVD player

και αναπαραγωγή εν�ς δίσκ�υ

Πιέστε δύ� .�ρές για να +εκινήσετε την άµεση

εγγρα.ή

Επιλ�γή καναλιών ή εισαγωγή δεδ�µένων σε

µεν�ύ στην �θ�νη

Ανακαλέστε τ� κυρίως µεν�ύ για να έ�ετε

πρ�σ,αση σε λίστες καναλιών, σε µεν�ύ

εγγρα.ών µε �ρ�ν�διακ�πτη και µεν�ύ

αναπαραγωγής µε �ρ�ν�διακ�πτη και σε

επιλ�γές ρυθµίσεων

Μετακινηθείτε µετα+ύ των καναλιών, των

κε.αλαίων σε ένα δίσκ� DVD ή των κ�µµατιών

σε ένα CD. Μετακινηθείτε πρ�ς τα επάνω και

πρ�ς τα κάτω σε επιλ�γές µεν�ύ στην �θ�νη

Τυλί+τε πρ�ς τα πίσω ή γρήγ�ρα πρ�ς τα

εµπρ�ς µία ,ιντε�κασέτα, µετακινήστε τ�ν

κέρσ�ρα απ� ρύθµιση σε ρύθµιση κατά τη

συµπλήρωση εν�ς µεν�ύ 

Απ�δ��ή και απ�θήκευση �δηγιών ή ρυθµίσεων 

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

µέσ� για τη σίγαση τ�υ ή��υ

7ρήση τ�υ τηλε&ειριστηρί�υ Beo4

Ε+ετάστε τις ,ασικές αρ�ές τ�υ

τηλε�ειριστηρί�υ Beo4 και δ�κιµάστε τις.

Κάθε πλήκτρ� τ�υ Beo4 επε+ηγείται

παρακάτω.

*Ανατρέ+τε στη σελίδα 59 στ� Βι,λί�

Ανα.�ράς, στ� κε.άλαι� Πρ�σ�αση σε

επιπλέν λειτυργίες µέσω τυ Beo4, για

πληρ�.�ρίες σ�ετικά µε την πρ�σθήκη

επιπλέ�ν λειτ�υργιών σε αυτές π�υ

.αίν�νται στην �θ�νη τ�υ Beo4.

Η �θ�νη τ�υ Beo4 δεί�νει την πηγή π�υ έ�ετε

επιλέ+ει, ή επιπλέ�ν διαθέσιµες λειτ�υργίες

�ταν πιέσετε τ� πλήκτρ� LIST

Ενεργ�π�ίηση συνδεδεµένων πηγών ή��υ,

εάν αυτές �ι πηγές είναι συνδεδεµένες στην

BeoVision Avant µέσω εν�ς καλωδί�υ BeoLink

Ρυθµίστε τα .ώτα τ�υ δωµατί�υ, εάν έ�ετε

εγκαταστήσει µία συσκευή ρύθµισης τ�υ

.ωτισµ�ύ

Ενεργ�π�ίηση τ�υ Teletext

Τα �ρωµατιστά πλήκτρα σας δίν�υν πρ�σ,αση

σε δια.�ρετικές λειτ�υργίες, ανάλ�γα µε την

πηγή π�υ έ�ετε επιλέ+ει

Απ�κάλυψη επιπλέ�ν λειτ�υργιών στην �θ�νη

τ�υ Beo4, π.�. STAND*

Πιέστε για τ�ν τερµατισµ� αναπαραγωγής

µίας κασέτας ή εν�ς δίσκ�υ, πιέστε για τ�ν

τερµατισµ� της εγγρα.ής, πιέστε για τη

µετά,αση απ� ένα µεν�ύ σε ένα πρ�ηγ�ύµεν�

µεν�ύ

Έ+�δ�ς απ� τα µεν�ύ της �θ�νης

Θέστε την BeoVision Avant σε αναµ�νή

BANG & OLUFSEN

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

TV

SAT

V TAPE

DVD

RECORD

0 – 9

MENU

�

�

ss tt

GO

∧
∨

TV

RADIO
CD

A TAPE

LIGHT

TEXT

LIST

STOP

EXIT

•
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Αναγρα" µενες πληρ�"�ρίες και

µεν�ύ στην �θ νη

�ι πληρ�.�ρίες σ�ετικά µε τις επιλεγµένες

πηγές αναγρά.�νται στ� πάνω µέρ�ς της

BeoVision Avant. Τα µεν�ύ στην �θ�νη σας

επιτρέπ�υν να ενεργ�π�ιήσετε, να

ρυθµίσετε ή να απενεργ�π�ιήσετε επιπλέ�ν

λειτ�υργίες.

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Menu

Source Pr Start Stop Date
TV 1 13:18 - 14:18 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

VOL 30

TV 12

V.TAPE Εµ�ανί+εται η επιλεγµένη πηγή µέ-ρι να

την απενεργπιήσετε. Η ένταση τυ ή-υ

εµ�ανί+εται ενώ τη ρυθµί+ετε και

ε3α�ανί+εται µετά απ� λίγα δευτερ�λεπτα.

Τα µενύ στην θ�νη, �πως αυτά πυ

�αίννται παραπάνω, θα σας παρέ-υν

είτε δυνατ�τητα επιλγής απ� µία κάθετη

λίστα επιλγών είτε δυνατ�τητα

συµπλήρωσης σε µία ρι+�ντια λίστα

επιλγών.

Menu

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Source Pr Start Stop Date
TV 1 13:30 - 14:10 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Μενύ συµπλήρωσης

Μενύ επιλγών

Πιέστε για να µετακινηθείτε

µετα+ύ των επιλ�γών στ�

µεν�ύ επιλ�γών 

Πιέστε τα αριθµητικά

πλήκτρα στ� Beo4 για να

επιλέ+ετε µία αριθµηµένη

επιλ�γή σε µία λίστα 

Πιέστε GO για να

κατα�ωρήσετε την επιλ�γή

σας

� �

0 – 9

GO

Πως να -ρησιµπιείτε τα µενύ επιλγών:

Πιέστε � ή � για να δείτε

τις επιλ�γές σας για µια

ρύθµιση σε ένα µεν�ύ

συµπλήρωσης, ή ss και tt για

να µετα.ερθείτε απ�

ρύθµιση σε ρύθµιση

Pρησιµ�π�ιήστε τα

αριθµητικά πλήκτρα στ�

Beo4 για να εισάγετε

αριθµητικές ρυθµίσεις.

Πιέστε GO για να

κατα�ωρήσετε την επιλ�γή

σας

� �

ss tt

0 – 9

GO

Πως να -ρησιµπιήσετε τα µενύ συµπλήρωσης:

Και για τα µενύ επιλγών και για τα µενύ

συµπλήρωσης, πιέστε STOP για να

επιστρέψετε σε ένα πρηγύµεν µενύ, ή

EXIT για να �γείτε απ� �λα τα µενύ.
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�ι λειτ�υργίες π�υ .αίν�νται σε

αυτή τη σελίδα είναι λειτ�υργίες

π�υ �ρησιµ�π�ιείτε καθηµερινά:

– Επιλέ+τε ένα τηλε�πτικ� ή

∆�ρυ.�ρικ� κανάλι µε τ�ν

αριθµ� τ�υ.

– Μετα.ερθείτε σε ένα άλλ�

κανάλι ή πηγή.

– Ανακαλέστε µία λίστα

καναλιών στην �θ�νη.

– Ρυθµίστε τη θέση της

τηλε�ρασης στη µη�αν�κίνητη

,άση της.

– Ρυθµίστε την ένταση τ�υ

ή��υ.

[λες αυτές �ι λειτ�υργίες

µπ�ρ�ύν να γίν�υν απ� τ�

τηλε�ειριστήρι� Beo4, παρ�λ�

π�υ µπ�ρείτε να ρυθµίσετε τη

θέση της τηλε�ρασης και

�ειρ�κίνητα.

Παρακ�λ�ύθηση τηλε�ρασης

Επιλ�γή εν ς τηλε�πτικ�ύ ή

∆�ρυ"�ρικ�ύ* καναλι�ύ

Για να παρακ�λ�υθήσετε ένα τηλε�πτικ� ή

∆�ρυ.�ρικ� κανάλι, πιέστε τ� κατάλληλ�

πλήκτρ� στ� Beo4. Η ΒeoVision Avant

ενεργ�π�ιείται στ� τελευταί� κανάλι π�υ

παρακ�λ�υθήσατε.

Εµ"άνιση µίας λίστας καναλιών

[λα τα τηλε�πτικά και ∆�ρυ.�ρικά κανάλια

εµ.ανίK�νται σε δια.�ρετικές λίστες, τις

�π�ίες µπ�ρείτε να ανακαλέσετε στην

�θ�νη. �ι λίστες περιλαµ,άν�υν αριθµ�ύς

και �ν�µατα καναλιών. �ι λίστες µπ�ρ�ύν να

περιλαµ,άν�υν 99 τηλε�πτικά και 119

∆�ρυ.�ρικά κανάλια.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα ∆�ρυ.�ρικά κανάλια είναι

διαθέσιµα µ�ν� εάν η BeoVision Avant είναι

ε+�πλισµένη µε τ�ν ενσωµατωµέν�

∆�ρυ.�ρικ� δέκτη.

Πιέστε TV ή SAT για να

ενεργ�π�ιήσετε τη πηγή.

Στην �θ�νη εµ.ανίKεται τ�

τελευταί� κανάλι π�υ

παρακ�λ�υθήσατε 

Πιέστε έναν αριθµ�

καναλι�ύ για να µετα,είτε

απευθείας στ� κανάλι 

Πιέστε � ή � για να

αλλά+ετε διαδ��ικά τα

κανάλια

Πιέστε τ� πλήκτρ� µιας

δια.�ρετικής πηγής

�π�ιαδήπ�τε στιγµή για να

µετα.ερθείτε σε εκείνη την

πηγή

Πιέστε για να

απενεργ�π�ιήσετε την

BeoVision Avant

TV
TV 2

0 – 9

� 

�

SAT

•

Ενώ η BeoVision Avant είναι απενεργπιηµένη... Πιέστε TV ή SAT για να

ενεργ�π�ιήσετε µία πηγή

Πιέστε και κρατήστε

πιεσµέν� τ� GO για να

ανακαλέσετε µία λίστα µε

κανάλια στην �θ�νη

Πιέστε ss ή tt για να δείτε

την πρ�ηγ�ύµενη ή την

επ�µενη σελίδα της λίστας

καναλιών

Για να επιλέ+ετε ένα κανάλι

για να παρακ�λ�υθήσετε,

πιέστε τ� ν�ύµερ� τ�υ

καναλι�ύ στ� Beo4 ή πιέστε

� ή � µέ�ρι � κέρσ�ρας να

πάει στ� κανάλι π�υ θέλετε

Για να ενεργ�π�ιήσετε τ�

κανάλι π�υ επιλέ+ατε,

πιέστε GO, ή πιέστε EXIT για

να ,γείτε απ� τ� µεν�ύ

TV

GO

ss tt

0 – 9
� 

�

GO
EXIT

Μπρείτε επίσης να ανακαλέσετε µία λίστα

καναλιών πιέ+ντας τ MENU για να

ανακαλέσετε τ κυρίως µενύ και στη

συνέ-εια πιέ+ντας τ 3 ή τ 4 για να

επιλέ3ετε την κατάλληλη τηλεπτική ή

∆ρυ�ρική λίστα.



7Περιστρ�.ή της τηλε�ρασης ή ρύθµιση της
έντασης τ�υ ή��υ

Ρύθµιση της θέσης

παρακ�λ�ύθησης

Μπ�ρείτε να περιστρέψετε την τηλε�ραση

στην ενσωµατωµένη µη�αν�κίνητη ,άση της

µέσω τ�υ Beo4.

Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης τ�υ
ή&�υ

Μπ�ρείτε να ρυθµίστε ή να σιγήσετε τ�ν ή��

της τηλε�ρασης �π�ιαδήπ�τε στιγµή ενώ

�ρησιµ�π�ιείται µία πηγή.

Πιέστε LIST στ� Beo4 µέ�ρι

να εµ.ανιστεί η ένδει+η

STAND στην �θ�νη τ�υ

Beo4 

Πιέστε ss ή tt για να

περιστρέψετε την 

BeoVision Avant πρ�ς τα

αριστερά ή πρ�ς τα δε+ιά,

ή...

...πιέστε 0, 1 ή 2 εάν έ�ετε

πρ�ρυθµίσει θέσεις

παρακ�λ�ύθησης για την

τηλε�ραση σας

LIST
STAND

ss tt

0
1
2

Παρακαλύµε ανατρέ3τε στη σελίδα 31 στ

Βι�λί Ανα�ράς, 'Ρύθµιση θέσεων

παρακλύθησης και αναµνής', για

περισσ�τερες πληρ�ρίες για τν τρ�π

πρρύθµισης θέσεων παρακλύθησης

τηλε�ρασης.

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19  

Η λίστα τηλεπτικών πργραµµάτων. �ι

διακεκµµένες γραµµές δεί-νυν �τι

έ-ει απθηκευτεί, αλλά δεν έ-ει

νµαστεί, ένα κανάλι.

Μία κενή θέση στη λίστα δεί-νει �τι δεν

έ-ει απθηκευτεί κάπι κανάλι εκεί.

Πιέστε �π�ιαδήπ�τε άκρ�

τ�υ πλήκτρ� για να

ρυθµίσετε την ένταση πρ�ς

τα πάνω ή πρ�ς τα κάτω

Πιέστε στ� µέσ�ν τ�υ

πλήκτρ�υ για να διακ�ψετε

πρ�σωρινά τ�ν ή��

Πιέστε �π�ιαδήπ�τε άκρ�

τ�υ πλήκτρ�υ για να

επανα.έρετε τ�ν ή��

∧
∨

∧
∨

Ενώ η BeoVision Avant είναι ενεργπιηµένη...
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Τ� Τeletext είναι ένα σύστηµα

πληρ�.�ριών σε µ�ρ.ή εικ�νων

και �ρησιµ�π�ιείται απ� τ�υς

περισσ�τερ�υς σταθµ�ύς για να

µεταδώσ�υν ειδήσεις,

πρ�γνωστικά καιρ�ύ και άλλες

πληρ�.�ρίες γενικ�ύ

ενδια.έρ�ντ�ς.

Εάν επιλέ+ετε ένα κανάλι π�υ

πρ�σ.έρει υπηρεσίες Teletext, η

BeoVision Avant σας δίνει

πρ�σ,αση σε σελίδες Teletext.

Μερικές .�ρές µία σελίδα

απ�τελείται απ� περισσ�τερες

υπ�σελίδες, �ι �π�ίες

εµ.ανίK�νται διαδ��ικά σε

επαναλαµ,αν�µενες σειρές.

Μπ�ρείτε να ,ρείτε

πληρ�.�ρίες για τις σελίδες

Teletext σε τρία ,ήµατα:

ενεργ�π�ιήστε την υπηρεσία

Teletext, δια,άστε τη σελίδα

περιε��µένων για να ,ρείτε τ�ν

αριθµ� σελίδας π�υ θέλετε και

ανακαλέστε την επιθυµητή

σελίδα.

Με τ� Beo4, µπ�ρείτε να

µετα.ερθείτε µετα+ύ των

σελίδων διαδ��ικά ή να

µετα,είτε απευθείας σε µία

συγκεκριµένη σελίδα.

ΑναKήτηση πληρ�.�ριών µέσω Teletext

Κύριες λειτ�υργίες Teletext

Στα περιε��µενα στη σελίδα Teletext 100

εµ.ανίK�νται �ι κύριες κατηγ�ρίες των

πληρ�.�ριών τ�υ Teletext και ανα.έρ�νται

�ι αριθµ�ί σελίδων για την εύκ�λη εύρεση

τ�υς. Για παράδειγµα, �ι ειδήσεις µπ�ρεί να

αρ�ίK�υν απ� τη σελίδα 110, τα αθλητικά στη

σελίδα 200 ή τ� πρ�γραµµα της τηλε�ρασης

στη σελίδα 300.

Πιέστε για να ανακαλέσετε

τη σελίδα περιε��µένων τ�υ

Teletext 

Πιέστε τ�ν αριθµ� µίας

σελίδας Teletext π�υ θέλετε

να δείτε

Πιέστε για να µετακινηθείτε

στην πρ�ηγ�ύµενη ή στην

επ�µενη σελίδα

Εάν η τρέ��υσα σελίδα

περιλαµ,άνει υπ�σελίδες,

µπ�ρείτε να πιέσετε τ�

STOP για να σταµατήσετε

τη µετακίνηση των σελίδων

Για να δείτε µία

συγκεκριµένη υπ�σελίδα,

εισάγετε τ�ν τετραψή.ι�

κωδικ� της σελίδας π�υ

θέλετε, ή πιέστε � ή � για

να µετα.ερθείτε στη σελίδα

Πιέστε και πάλι STOP για να

συνε�ίσετε την αλλαγή των

σελίδων

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τ� Teletext και να

επιστρέψετε στη πηγή π�υ

�ρησιµ�π�ι�ύσατε

TEXT

0 – 9

� 

�

STOP

0 – 9
� 

�

STOP

EXIT

Ενώ λειτυργεί η τηλε�ραση...

Μία συνηθισµένη σελίδα Teletext. Στ

πάνω µέρς της θ�νης εµ�ανί+νται 

αριθµ�ς της τρέ-υσας σελίδας, τ �νµα

τυ καναλιύ, η ηµερµηνία και η ώρα,

καθώς και ένας τριψή�ις αριθµ�ς πυ

δεί-νει την πρ�δ της λειτυργίας

ανα+ήτησης σελίδας.
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[ταν ενεργ�π�ιείτε τ�Teletext, η

BeoVision Avant σας πρ�σ.έρει

άµεση πρ�σ,αση σε

�π�ιαδήπ�τε σελίδα θέλετε να

δείτε, σε �π�ιεσδήπ�τε

υπ�σελίδες είναι

διασυνδεδεµένες µε αυτή τη

σελίδα, καθώς επίσης και σε

τέσσερις σελίδες memory για

απ�θήκευση των πι� συ�νά

�ρησιµ�π�ι�ύµενων σελίδων

Teletext.

Αυτ� σηµαίνει �τι µπ�ρείτε να

δείτε εύκ�λα και γρήγ�ρα π.�.

τ�υς τελευταί�υς τίτλ�υς

ειδήσεων, τις τιµές των µετ��ών,

τα απ�τελέσµατα των αγώνων ή

τ� δελτί� καιρ�ύ.

Απ�θήκευση σελίδων π�υ

δια.ά(ετε συ&νά

�ι απ�θηκευµένες σελίδες memory είναι �ι

πρώτες π�υ εµ.ανίK�νται �ταν ανακαλείτε

τ� Teletext στην �θ�νη* και τ� Beo4 κάνει

ευκ�λ�τερη τη µετακίνηση απ� σελίδα σε

σελίδα

Καθηµερινή &ρήση των σελίδων

memory

Μπ�ρεί να �ρειαστεί να ανατρέ+ετε στις

σελίδες memory τ�υ Teletext γρήγ�ρα, π.�.

εάν .εύγετε για δ�υλειά και θέλετε να δείτε

τις πληρ�.�ρίες για την κίνηση σε µία

υπηρεσία Teletext.

Πιέστε τα αριθµητικά

πλήκτρα ή � � στ� Beo4

για να µετα,είτε σε µία

σελίδα �π�υ ανατρέ�ετε

συ�νά

Πιέστε LIST στ� Beo4 µέ�ρι

να εµ.ανιστεί η ένδει+η

STORE στην �θ�νη τ�υ

Beo4

Πιέστε για να επιλέ+ετε την

τρέ��υσα σελίδα για

απ�θήκευση

Εισάγετε τ�ν αριθµ� της

σελίδας memory π�υ θα

�ρησιµ�π�ιήσετε

Πιέστε για να απ�θηκεύσετε

τη σελίδα σα σελίδα 

memory, ή...

...πιέστε για να ,γείτε απ�

τη λειτ�υργία STORE και να

επιστρέψετε στ� Teletext

0 – 9
� 

�

LIST
STORE

GO

1 – 4

GO

EXIT

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε ένα

τηλε�πτικ� ή ∆�ρυ.�ρικ�

κανάλι τ� �π�ί� πρ�σ.έρει

υπηρεσίες Teletext 

Πιέστε για να

ενεργ�π�ιήσετε τ� Teletext.

Εµ.ανίKεται αυτ�µατα η

σελίδα π�υ είναι

απ�θηκευµένη σα σελίδα

memory 1

Πιέστε ss ή tt για να δείτε

τις υπ�λ�ιπες σελίδες 

memory

TV
SAT

TEXT

ss tt

Ενώ είναι ενεργπιηµέν τ Teletext

Πρ�σ,αση στις αγαπηµένες σελίδες Teletext

Παρακαλύµε σηµειώστε �τι µπρείτε να

δείτε τις σελίδες τυ Teletext τυ set-top

box, αλλά δεν µπρείτε να τις απθηκεύσετε

σα σελίδες memory!

Για να δείτε τις απθηκευµένες σελίδες

memory απ� τις υπηρεσίες Teletext εν�ς

άλλυ καναλιύ, πιέστε EXIT στ Beo4 για να

επιστρέψετε στην παρακλύθηση τυ

καναλιύ, πιέστε � � ή τ νύµερ τυ

καναλιύ για να αλλά3ετε κανάλια και πιέστε

TEXT για να ενεργπιήσετε τ Teletext.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η BeoVision Avant είναι

συνδεδεµέν� µέσω εν�ς καλωδί�υ BeoLink

σε µία άλλη τηλε�ραση, �ι απ�θηκευµένες

σελίδες memory δε θα εµ.ανιστ�ύν στις

άλλες διασυνδεδεµένες τηλε�ράσεις. �ι

σελίδες memory πρέπει να απ�θηκεύ�νται

�ειρ�κίνητα σε �λες τις διασυνδεδεµένες

τηλε�ράσεις.
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[λες �ι λειτ�υργίες τ�υ ,ίντε�,

εκτ�ς απ� την εισαγωγή και την

ε+αγωγή της κασέτας, γίν�νται

απ� τ� τηλε�ειριστήρι� Beo4.

Μπ�ρείτε να αναπαράγετε, να

παύσετε και να τερµατίσετε την

αναπαραγωγή µίας κασέτας, να

την τυλί+ετε πρ�ς τα πίσω και

γρήγ�ρα πρ�ς τα εµπρ�ς, ή να

µετακινηθείτε πρ�ς τα πίσω ή

πρ�ς τα εµπρ�ς στην κασέτα µε

δύ� τα�ύτητες. Μπ�ρείτε επίσης

να επιλέ+ετε την αναπαραγωγή

µίας κασέτας σε αργή κίνηση.

Εισαγωγή και αναπαραγωγή µίας ,ιντε�κασέτας

Εισαγωγή µίας .ιντε�κασέτας

Η εισαγωγή και η ε+αγωγή των

,ιντε�κασετών γίνεται �ειρ�κίνητα απ� την

είσ�δ� στ� εµπρ�ς µέρ�ς και απ� τ� ταµπλ�

�ειρισµ�ύ απ� κ�ντά στ� πίσω µέρ�ς της

BeoVision Avant.

BANG &OLUFSEN

> Πιέστε την κασέτα κάτω απ� τ� κάλυµµα

της εισαγωγής µέσα στη θήκη στ� κέντρ�

κάτω απ� την �θ�νη.

> Α.ήστε την κασέτα �ταν νιώσετε τ�

µη�ανισµ� να τρα,άει την κασέτα πρ�ς τα

µέσα.

> Πιέστε τ� πλήκτρ� EJECT στα �ειριστήρια

λειτ�υργίας πίσω απ� τη γραµµή

ενδεί+εων στην BeoVision Avant για να

ε+άγετε την κασέτα.

Πτέ µην α�ήνετε µία κασέτα µέσα στ

άνιγµα της θήκης! Τ ανικτ� κάλυµµα

κρατά τ σύστηµα σε επι�υλακή και έτσι

σπαταλάει ενέργεια. Η ένδει3η αναµνής

πυ ανα�σ�ήνει σας πρτρέπει για την

εισαγωγή ή την ε3αγωγή της κασέτας.
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Παρακαλ�ύµε ανατρέ+τε στ�

κε.άλαι� 'Ρύθµιση των επιλ�γών τ�υ

,ίντε�' στη σελίδα 32 τ�υ ,ι,λί�υ

Ανα.�ράς για περισσ�τερες πληρ�.�ρίες

σ�ετικά µε την επιλ�γή ρυθµίσεων για τ�

,ίντε�.

Αναπαραγωγή ή τερµατισµ ς

αναπαραγωγής µίας κασέτας

Μπ�ρείτε να αναπαράγετε µία κασέτα π�υ

έ�ετε ,άλει στ� ,ίντε� ενεργ�π�ιώντας τ�

,ίντε�. Τ� ,ίντε� θα αναπαράγει την κασέτα

µέ�ρι τ� τέλ�ς, θα την περιτυλί+ει στην αρ�ή

και θα απενεργ�π�ιηθεί αυτ�µατα εκτ�ς και

αν δώσετε άλλες �δηγίες.

Ανα(ήτηση σε µία κασέτα

Μέσω τ�υ Beo4, µπ�ρείτε να µετακινηθείτε

πρ�ς τα εµπρ�ς και πρ�ς τα πίσω σε µία

κασέτα, να γίνει αναπαραγωγή σε αργή

κίνηση, να την τυλί+ετε πρ�ς τα πίσω και

γρήγ�ρα πρ�ς τα εµπρ�ς. Μπ�ρείτε επίσης

να τυλί+ετε πρ�ς τα πίσω την κασέτα µέσω

τ�υ �ειριστηρί�υ ελέγ��υ πίσω απ� τη

γραµµή ενδεί+εων της Avant.

Πιέστε τ� πλήκτρ� V TAPE

στ� Beo4 για να

ενεργ�π�ιήσετε τ� ,ίντε�

και να αρ�ίσετε την

αναπαραγωγή µίας κασέτας.

Στη γραµµή ενδεί+εων θα

εµ.ανίKεται είτε � �ρ�ν�ς

αναπαραγωγής είτε �

υπ�λειπ�µεν�ς �ρ�ν�ς*

Πιέστε για την παύση της

αναπαραγωγής της κασέτας

Πιέστε για να αρ�ίσει +ανά η

αναπαραγωγής της κασέτας,

ή...

...πιέστε για τ�ν τερµατισµ�

της κασέτας

Πιέστε για να

απενεργ�π�ιήσετε τ� ,ίντε�.

Εάν τ� ,ίντε� δε

�ρησιµ�π�ιηθεί για

περισσ�τερ� απ� �κτώ

λεπτά, θα απενεργ�π�ιηθεί

αυτ�µατα

V TAPE
1:30

STOP

GO

STOP

•

[ταν έ-ετε εισάγει µία κασέτα...
Πιέστε τα πράσινα ή κίτρινα

πλήκτρα στ� Beo4 για να

µετακινηθείτε πρ�ς τα πίσω ή

πρ�ς τα εµπρ�ς σε µία

κασέτα. Η γραµµή ενδεί+εων

δεί�νει την τα�ύτητα

µετακίνησης

Πιέστε +ανά για να αλλά+ετε

την τα�ύτητα

Πιέστε τα κ�κκινα ή τα µπλε

πλήκτρα στ� Beo4 για να

αναπαράγετε την κασέτα

πρ�ς τα πίσω ή πρ�ς τα

εµπρ�ς σε αργή κίνηση. Η

γραµµή ενδεί+εων δεί�νει

την τα�ύτητα 

Πιέστε +ανά για να αλλά+ετε

την τα�ύτητα

Πιέστε ss ή tt για να τυλί+ετε

την κασέτα πρ�ς τα πίσω ή

γρήγ�ρα πρ�ς τα εµπρ�ς. Η

γραµµή ενδεί+εων δεί�νει τ�

�ρ�ν� αναπαραγωγής ή τ�ν

υπ�λειπ�µεν� �ρ�ν�*

Πιέστε για τ�ν τερµατισµ�

της κασέτας, ή...

...πιέστε για τη συνέ�ιση της

αναπαραγωγής της κασέτας

< CUE

CUE >

<< SLOW

SLOW >>

ss

<< 1:30

STOP

GO

Ενώ τ �ίντε λειτυργεί...

Εάν αναπαράγεται µία κασέτα NTSC,

πιέ+ντας τ STOP µία �ρά θα τερµατιστεί

η αναπαραγωγή της κασέτας και  µετρητή

δε θα εµ�ανί+εται στην θ�νη.

Εάν αναπαράγεται µία κασέτα NTSC, δε θα

µπρείτε να αναπαράγετε την κασέτα σε

αργή κίνηση και δε θα εµ�ανί+ετε 

µετρητής στην θ�νη.
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Με τη λειτ�υργία

Πρ�γραµµατισµ�ς Βίντε� µέσω

Teletext (VPT) στ� ,ίντε�,

µπ�ρείτε να �ρησιµ�π�ιήσετε τις

τηλε�πτικές λίστες τ�υ Teletext

κατά την πρ�ρύθµιση της Avant

για εγγρα.ή µελλ�ντικών

πρ�γραµµάτων. Μπ�ρείτε επίσης

να πρ�ρυθµίσετε �ειρ�κίνητα µία

εγγρα.ή µε Pρ�ν�διακ�πτη.

Εάν τ� τρέ��ν κανάλι µεταδίδει

σήµατα PDC/VPS (Program

Delivery Control/Video

Programming System), µπ�ρείτε

να είστε ,έ,αι�ι �τι τ�

πρ�γραµµα θα εγγρα.εί ε+'

�λ�κλήρ�υ*, ακ�µα και εάν

αλλά+ει η ώρα µετάδ�σης απ� τ�

κανάλι.

Μπ�ρείτε να πρ�ρυθµίσετε µέ�ρι

�κτώ εγγρα.ές. Μπ�ρείτε

επίσης να ελέγ+ετε την

κατάσταση �λων των εγγρα.ών

σε αναµ�νή εµ.ανίK�ντας µία

λίστα στην �θ�νη.

Μπ�ρείτε, .υσικά, να αρ�ίσετε

αµέσως την εγγρα.ή τ�υ

πρ�γράµµατ�ς. Τ� ,ίντε� θα

συνε�ίσει να γρά.ει µέ�ρι να

τελειώσει η κασέτα, εκτ�ς εάν

δώσετε δια.�ρετικές �δηγίες.

Εγγρα.ή εν�ς πρ�γράµµατ�ς

Πρ�ρύθµιση µίας εγγρα"ής µέσω

των τηλε�πτικών λιστών Teletext 

Μπ�ρείτε να πρ�ρυθµίσετε µία εγγρα.ή

εν�ς µελλ�ντικ�ύ πρ�γράµµατ�ς απ� µία

σελίδα τηλε�πτικής λίστας Teletext.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τ�

Teletext στην �θ�νη

Εντ�πίστε τη σελίδα µε τις

τηλε�πτικές λίστες τ�υ

Teletext, �πως περιγρά.εται

στη σελίδα 8

Πιέστε για να .ωτίσετε τ�

πρώτ� �ν�µα πρ�γράµµατ�ς ή

τ� �ρ�ν� έναρ+ης στη λίστα 

Πιέστε για να µετακινήσετε τ�

κέρσ�ρα στ� πρ�γραµµα π�υ

θέλετε να γράψετε 

Πιέστε �π�ιαδήπ�τε στιγµή

για να ,γείτε απ� τη

διαδικασία και να επιστρέψετε

στ� Teletext

Πιέστε GO για να επιλέ+ετε τ�

πρ�γραµµα. O κέρσ�ρας

αλλάKει για να δεί+ει την

ηµερ�µηνία, τ�ν αριθµ� και τ�

�ν�µα τ�υ καναλι�ύ,

ακ�λ�υθ�ύµεν� απ� την

ένδει+η 'OK?'

Εάν �ι πληρ�.�ρίες αυτές δεν

είναι σωστές, πιέστε s s ή tt

για να µετακινηθείτε µετα+ύ

των πληρ�.�ριών και � ή �

για να αλλά+ετε τις ρυθµίσεις

Πιέστε GO για να

πρ�ρυθµίσετε την εγγρα.ή µε

Pρ�ν�διακ�πτη. Εµ.ανίKεται η

ένδει+η RECORD

TEXT

RECORD

� �

ss tt

STOP

GO

ss tt

� �

GO

Ενώ λειτυργεί η τηλε�ραση... Εάν τα σήµατα PDC/VPS δε µεταδίδνται

απ� τ κανάλι, ι εγγρα�ές

πρρυθµί+νται απ� τυς -ρ�νυς

έναρ3ης και λή3ης. Θα δείτε τυς -ρ�νυς

στ πάνω µέρς της θ�νης �ταν έ-ετε

απθηκεύσει ένα πρ�γραµµα πυ θέλετε

να γράψετε.

Εάν θέλετε να γράψετε περισσ�τερα

πρ�γράµµατα, µπ�ρείτε να συνε�ίσετε να

.ωτίKετε µε τ�ν κέρσ�ρα τα πρ�γράµµατα

στη λίστα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! �ι επιλ�γές PDC/VPS στ�

µεν�ύ V.Tape Basic setup πρέπει να

ρυθµιστ�ύν στ� On για να εγγρα.εί απ� την

Avant µία καθυστερηµένη ή µία µεγαλύτερη

εκπ�µπή. Παρακαλ�ύµε ανατρέ+τε στ�

κε.άλαι� Ρύθµιση των επιλγών τυ �ίντε

στη σελίδα 32 στ� ,ι,λί� Ανα.�ράς για

πληρ�.�ρίες σ�ετικά µε τ� µεν�ύ V.Tape

Basic Setup.
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Εγγρα"ή εδώ και τώρα

Εάν θέλετε να γράψετε τ� τρέ�ων πρ�γραµµα

ή ένα πρ�γραµµα π�υ πρ�κειται να αρ�ίσει,

µπ�ρείτε να αρ�ίσετε άµεσα την εγγρα.ή.

Μπ�ρείτε επίσης να παρακ�λ�υθήσετε ένα

δια.�ρετικ� τηλε�πτικ� πρ�γραµµα ή να

θέσετε την Avant σε αναµ�νή κατά τη διάρκεια

της εγγρα.ής.

Η λίστα των πρ�γραµµατισµένων

εγγρα"ών

Η λίστα Timer index µε τις εκκρεµ�ύσες

εγγρα.ές σας επιτρέπει να ελέγ+ετε εάν µία

εγγρα.ή επικαλύπτει µία άλλη. Μπ�ρείτε να

αλλά+ετε τ� κανάλι, την ηµερ�µηνία ή την

ώρα των εγγρα.ών ή να τις διαγράψετε

εντελώς.

Πιέστε RECORD δύ� .�ρές.

Τ� ,ίντε� θα αρ�ίσει την

εγγρα.ή στ� τρέ�ων

τηλε�πτικ� ή δ�ρυ.�ρικ�

κανάλι 

Για να δείτε ένα

δια.�ρετικ� πρ�γραµµα

κατά τη διάρκεια της

εγγρα.ής, απλώς επιλέ+τε

τ� τηλε�πτικ� πρ�γραµµα

π�υ θέλετε στ� Beo4

Εάν γρά�ετε ένα

δρυ�ρικ� πρ�γραµµα, δε

θα έ-ετε τη δυνατ�τητα να

παρακλυθείτε

δια�ρετικά ∆ρυ�ρικά

πργράµµατα απ� αυτ� πυ

γρά�εται!

Πιέστε V TAPE και στη

συνέ�εια STOP για να

παύσετε την εγγρα.ή

Πιέστε RECORD για να

συνε�ίσετε µία εγγρα.ή π�υ

έ�ετε παύσει, ή...

...επιλέ+τε µία πηγή, �πως

TV ή SAT, για να

τερµατίσετε την εγγρα.ή

και να ενεργ�π�ιήσετε µία

πηγή

Πιέστε • για να θέσετε τ�

σύστηµα σε αναµ�νή

RECORD
RECORD

TV
0 – 9

V TAPE
STOP

RECORD

TV
SAT

•

Η εγγρα�ή θα συνε-ιστεί, εκτ�ς και εάν

παύσει �ταν θέσετε την Avant στην αναµνή.

Σε αυτήν την περίπτωση µία εγγρα�ή πυ

�ρίσκεται σε παύση θα τερµατιστεί.

Έλεγ-ς της κατάστασης των

πργραµµατισµένων εγγρα�ών

> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε τ�

κυρίως µεν�ύ στην �θ�νη.

> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε τ� µεν�ύ

Timer record.

> Πιέστε ss για να µετακινήσετε τ� κέρσ�ρα

είτε στην ένδει+η Source ή Pr και πιέστε

MENU για να ανακαλέσετε τ� Timer index.

Επε3εργασία µίας εγγρα�ής µε

dρνδιακ�πτη...

[ταν έ�ετε ανακαλέσει τ� Timer index στην

�θ�νη...

> Πιέστε � για να µετακινήσετε τ�ν

κέρσ�ρα πρ�ς τα κάτω στην εγγρα.ή π�υ

θέλετε και πιέστε GO.

> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µετα+ύ

των ρυθµίσεων και � ή � για να τις

αλλά+ετε.

> Μπ�ρείτε επίσης να εισάγετε αριθµητικές

ρυθµίσεις πιέK�ντας τα αριθµητικά

πλήκτρα στ� Beo4.

∆ιαγρα�ή µίας εγγρα�ής...

> Ανακαλέστε τ� Timer index στην �θ�νη και

.ωτίστε µια εγγρα.ή µε Pρ�ν�διακ�πτη.

> Πιέστε MENU. Εµ.ανίKεται η ένδει+η

Clear? αντί για της ηµερ�µηνίας

εγγρα.ής.

> Πιέστε GO για να διαγράψετε την εγγρα.ή

µε Pρ�ν�διακ�πτη, ή EXIT για να την

κρατήσετε.

> Πιέστε � ή � για να επιλέ+ετε άλλες

εγγρα.ές π�υ θέλετε να διαγράψετε, ή

πιέστε EXIT για να ,γείτε απ� �λα τα

µεν�ύ.

Menu

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Source Pr Start Stop Date
TV 1 14:30 - 15:30 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Timer index

TV 15 12:30 - 13:30 27 Oct
TV 8 20:00 - 21:15 27 Oct
Sat 101 06:00 - 07:15 29 Oct
TV 15 10:00 - 11:00 M . WT . . .

Press MENU to clear timer
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Εάν η BeoVision Avant είναι

ε+�πλισµέν� µε µ�νάδα ή��υ

surround, µπ�ρείτε να

επεκτείνετε τ� σύστηµα σας σε

ένα πλήρως ε+�πλισµέν�

σύστηµα Home Theatre

συνδέ�ντας τέσσερα η�εία 

Bang & Olufsen και ένα

υπ�γ�ύ.ερ BeoLab 2*.

[ταν ενεργ�π�ιείτε µία απ� τις

πηγές στην BeoVision Avant, τα

η�εία π�υ µπ�ρεί να έ�ετε σε

ένα σύστηµα ή��υ surround

µπ�ρ�ύν να ενεργ�π�ιηθ�ύν ή

να απενεργ�π�ιηθ�ύν, ανάλ�γα

µε τ� είδ�ς τ�υ ή��υ π�υ

ταιριάKει στη πηγή π�υ

�ρησιµ�π�ιείτε.

Η BeoVision Avant µπ�ρεί να

ενεργ�π�ιήσει αυτ�µατα ένα

συνδυασµ� η�είων. Αυτ�

συµ,αίνει �ταν ένα

µεταδιδ�µεν� πρ�γραµµα ή ένας

δίσκ�ς DVD περιέ��υν

πληρ�.�ρίες για τ�ν αριθµ� των

η�είων π�υ θα ενεργ�π�ιηθ�ύν.

Έ�ετε ακ�µα τη δυνατ�τητα να

επιλέ+ετε τη ρύθµιση η�είων π�υ

θέλετε.

Μπ�ρείτε επίσης να ρυθµίσετε

τις διαστάσεις της εικ�νας για να

γεµίKει την �θ�νη και να

�λ�κληρωθεί η εµπειρία 

Home Theatre.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέ+τε στις σελίδες 9-12

στ� ,ι,λί� Ανα.�ράς για περισσ�τερες

πληρ�.�ρίες σ�ετικά µε τ�ν τρ�π�

σύνδεσης η�είων στην BeoVision Avant.

Παρακ�λ�ύθηση Ηome Theatre µε την Avant

Επιλ�γή η&είων για

κινηµατ�γρα"ικ  ή&�

Ενώ παρακ�λ�υθείτε µία ταινία ή ένα

πρ�γραµµα, µπ�ρείτε να επιλέ+ετε τ�

συνδυασµ� των η�είων π�υ θέλετε να

ενεργ�π�ιήσετε, µε την πρ�ϋπ�θεση �τι τα

δια.�ρετικά είδη ή��υ είναι διαθέσιµα στ�

σύστηµα σας.

Πιέστε LIST στ� Beo4 µέ�ρι

να εµ.ανιστεί η ένδει+η

SPEAKER 

Πιέστε τ�ν αριθµ� της

επιλ�γής η�είων π�υ θέλετε.

Τα επιλεγµένα η�εία θα

ενεργ�π�ιηθ�ύν αυτ�µατα

Εάν θέλετε να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία για τ� πρ�γραµµα

π�υ παρακ�λ�υθείτε, πιέστε

� ή � για να ρυθµίσετε την

ισ�ρρ�πία µετα+ύ των

ε+ωτερικών εµπρ�ς και πίσω

η�είων και πιέστε ss ή tt για

να ρυθµίσετε την ισ�ρρ�πία

µετα+ύ των αριστερών και

δε+ιών η�είων 

Πιέστε EXIT για να

α.αιρέσετε την ένδει+η

SPEAKER απ� την �θ�νη τ�υ

Beo4 και να επιστρέψετε

στην πηγή π�υ

�ρησιµ�π�ι�ύσατε

LIST
SPEAKER

1 – 5

�

�

ss tt

EXIT

?
Συνδυασµ�ί η&είων
SPEAKER 1

Στερε�.ωνικ�ς ή��ς µ�ν� στα η�εία της

Avant. Για πρ�γράµµατα µε διάλ�γ�,

π.�. τηλε�πτικές ειδήσεις.

SPEAKER 2

Στερε�.ωνικ�ς ή��ς στα δύ� ε+ωτερικά

εµπρ�ς η�εία. Για µ�υσικά CD.

SPEAKER 3

Είναι ενεργά τα η�εία της Αvant και τα

ε+ωτερικά εµπρ�ς η�εία. Για στερε�.ωνικά

τηλε�πτικά πρ�γράµµατα.

SPEAKER 4

Εµπλ�υτισµέν�ς στερε�.ωνικ�ς ή��ς στα

ε+ωτερικά εµπρ�ς και πίσω η�εία. Για

µ�υσικά CD ή κασέτες.

SPEAKER 5

Περι.ερειακ�ς ή��ς απ� �λα τα η�εία. Για

πρ�γράµµατα µε ή�� Dolby Surround.

Εάν έ�ετε συνδέσει µ�ν� δύ� ε+ωτερικά

εµπρ�ς η�εία στην BeoVision Avant, θα

µπ�ρείτε να επιλέ+ετε µ�ν� SPEAKER 1 – 3.
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Κάν�ντας την εικ να να γεµίσει

την �θ νη

Η ΒeoVision Avant σας διασ.αλίKει πάντ�τε

την καλύτερη δυνατή εικ�να. Αυτ�µατα

πρ�σαρµ�Kει την εικ�να έτσι ώστε να γεµίσει

�σ� τ� δυνατ�ν µεγαλύτερ� µέρ�ς της

�θ�νης. Ωστ�σ�, µπ�ρείτε εάν θέλετε να

επιλέ+ετε ένα δια.�ρετικ� .�ρµά για την

παρακ�λ�ύθηση τ�υ Home Theatre.

Πιέστε LIST στ� Beo4 µέ�ρι

να εµ.ανιστεί η ένδει+η

FORMAT 

Πιέστε εάν θέλετε την

BeoVision Avant να

,ελτιστ�π�ιήσει την εικ�να,

δια.�ρετικά...

...πιέστε τ�ν αριθµ� τ�υ

επιθυµητ�ύ .�ρµά εικ�νας

Εάν επιλέ+ετε Format 1,

πιέστε � ή � για να

επιλέ+ετε τις παραλλαγές

αυτ�ύ τ�υ .�ρµά

Πιέστε για να µετακινήσετε

την εικ�να επάνω και κάτω

εάν έ�ετε επιλέ+ει τ� 

Format 2

Πιέστε για να εγκαταλείψετε

τη λειτ�υργία FORMAT

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

�

�

�

�

EXIT

Για την επιλγή εν�ς �ρµά... Φ�ρµά εικ νας για να επιλέUετε
FORMAT 1

Για καν�νικές τηλε�πτικές εικ�νες, �πως

.αίνεται στα δε+ιά. Είναι διαθέσιµες τρεις

παραλλαγές: 15:9 (για τη µεγαλύτερη

εικ�να), 14:9 και 4:3 (για καν�νικ� .�ρµά

εικ�νας).

FORMAT 2

Για εικ�νες letter-box.

FORMAT 3

Για εικ�νες 16:9 ευρείας �θ�νης. Τ� 

FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτ�µατα.

Εάν δε συµ,εί κάτι τέτ�ι�, µπ�ρείτε να τ�

επιλέ+ετε µ�ν�ι σας.

Η εικ�να στ πάνω µέρς δεί-νει τ

καννικ� �ρµά εικ�νας της 

BeoVision Avant, τ πί είναι �ρµά 15:9.

�ι δύ παραπάνω εικ�νες δεί-νυν τι

συµ�αίνει σε µία εικ�να letter-box �ταν

επιλέγετε format 2. Η εικ�να πρσαρµ�+εται

έτσι ώστε να γεµίσει τ µεγαλύτερ µέρς

της θ�νης.
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