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Γνωριµία µε την BeoVision Avant και το Beo4
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Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας
δίνει πρσβαση σε λες τις
λειτουργίες της BeoVision Avant.
[ταν χρησιµοποιείται ή αλλάζει
µία λειτουργία ενηµερώνεστε
µέσω των ενδείξεων που
εµφανίζονται στο Beo4 ή στο
πάνω µέρος της τηλερασης.

Ενεργοποίηση της τηλερασης
Ενεργοποίηση ενς ∆ορυφορικού καναλιού.Τα
δορυφορικά κανάλια είναι διαθέσιµα µνο εάν η
Avant είναι εξοπλισµένo µε τον ενσωµατωµένο
∆ορυφορικ δέκτη
Ενεργοποίηση του βίντεο και αναπαραγωγή
µίας κασέτας

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4
Εξετάστε τις βασικές αρχές του
τηλεχειριστηρίου Beo4 και δοκιµάστε τις.
Κάθε πλήκτρο του Beo4 επεξηγείται
παρακάτω.

TV

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

RADIO
CD
A TAPE

Ενεργοποίηση συνδεδεµένων πηγών ήχου,
εάν αυτές οι πηγές είναι συνδεδεµένες στην
BeoVision Avant µέσω ενς καλωδίου BeoLink

LIGHT

Ρυθµίστε τα φώτα του δωµατίου, εάν έχετε
εγκαταστήσει µία συσκευή ρύθµισης του
φωτισµού

TEXT

Ενεργοποίηση του Teletext

V TAPE

DVD

Πιέστε δύο φορές για να ξεκινήσετε την άµεση
εγγραφή

RECORD

Ανακαλέστε το κυρίως µενού για να έχετε
πρσβαση σε λίστες καναλιών, σε µενού
εγγραφών µε χρονοδιακπτη και µενού
αναπαραγωγής µε χρονοδιακπτη και σε
επιλογές ρυθµίσεων

TV

SAT

Ενεργοποίηση ενς συνδεδεµένου DVD player
και αναπαραγωγή ενς δίσκου

Επιλογή καναλιών ή εισαγωγή δεδοµένων σε
µενού στην οθνη

0–9
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LIGHT
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DVD
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TEXT

0

MENU

Τα χρωµατιστά πλήκτρα σας δίνουν πρσβαση
σε διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα µε την
πηγή που έχετε επιλέξει
LIST

Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθνη
του Beo4, π.χ. STAND*

STOP

Πιέστε για τον τερµατισµ αναπαραγωγής
µίας κασέτας ή ενς δίσκου, πιέστε για τον
τερµατισµ της εγγραφής, πιέστε για τη
µετάβαση απ ένα µενού σε ένα προηγούµενο
µενού

EXIT

Έξοδος απ τα µενού της οθνης

GO

Μετακινηθείτε µεταξύ των καναλιών, των
κεφαλαίων σε ένα δίσκο DVD ή των κοµµατιών
σε ένα CD. Μετακινηθείτε προς τα επάνω και
προς τα κάτω σε επιλογές µενού στην οθνη

▲
LIST

▼

EXIT

STOP

•
Τυλίξτε προς τα πίσω ή γρήγορα προς τα
εµπρς µία βιντεοκασέτα, µετακινήστε τον
κέρσορα απ ρύθµιση σε ρύθµιση κατά τη
συµπλήρωση ενς µενού

*Ανατρέξτε στη σελίδα 59 στο Βιβλίο
Αναφοράς, στο κεφάλαιο Πρσβαση σε
επιπλέον λειτουργίες µέσω του Beo4, για
πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη
επιπλέον λειτουργιών σε αυτές που
φαίνονται στην οθνη του Beo4.

ss

tt

Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθµίσεων

GO

Ρύθµιση της έντασης του ήχου. Πιέστε στο
µέσο για τη σίγαση του ήχου

∧
∨

BANG & OLUFSEN

Θέστε την BeoVision Avant σε αναµονή
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Αναγραφ µενες πληροφορίες και
µενού στην οθ νη

Μενού επιλογών
Menu

Οι πληροφορίες σχετικά µε τις επιλεγµένες
πηγές αναγράφονται στο πάνω µέρος της
BeoVision Avant. Τα µενού στην οθνη σας
επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε, να
ρυθµίσετε ή να απενεργοποιήσετε επιπλέον
λειτουργίες.

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 13:30 - 14:10 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

V.TAPE
TV

12

VOL

30

Εµφανίζεται η επιλεγµένη πηγή µέχρι να
την απενεργοποιήσετε. Η ένταση του ήχου
εµφανίζεται ενώ τη ρυθµίζετε και
εξαφανίζεται µετά απ λίγα δευτερλεπτα.

Μενού συµπλήρωσης

Πως να χρησιµοποιείτε τα µενού επιλογών:
▲ ▼

Πιέστε για να µετακινηθείτε
µεταξύ των επιλογών στο
µενού επιλογών

0–9

Πιέστε τα αριθµητικά
πλήκτρα στο Beo4 για να
επιλέξετε µία αριθµηµένη
επιλογή σε µία λίστα

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

GO

1 13:18 - 14:18 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

Τα µενού στην οθνη, πως αυτά που
φαίνονται παραπάνω, θα σας παρέχουν
είτε δυναττητα επιλογής απ µία κάθετη
λίστα επιλογών είτε δυναττητα
συµπλήρωσης σε µία οριζντια λίστα
επιλογών.

Πιέστε GO για να
καταχωρήσετε την επιλογή
σας

Πως να χρησιµοποιήσετε τα µενού συµπλήρωσης:
Πιέστε ▲ ή ▼ για να δείτε
▲ ▼
τις επιλογές σας για µια
ss tt
ρύθµιση σε ένα µενού
συµπλήρωσης, ή ss και tt για
να µεταφερθείτε απ
ρύθµιση σε ρύθµιση
0–9

GO

Χρησιµοποιήστε τα
αριθµητικά πλήκτρα στο
Beo4 για να εισάγετε
αριθµητικές ρυθµίσεις.
Πιέστε GO για να
καταχωρήσετε την επιλογή
σας

Και για τα µενού επιλογών και για τα µενού
συµπλήρωσης, πιέστε STOP για να
επιστρέψετε σε ένα προηγούµενο µενού, ή
EXIT για να βγείτε απ λα τα µενού.

Παρακολούθηση τηλερασης
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Οι λειτουργίες που φαίνονται σε
αυτή τη σελίδα είναι λειτουργίες
που χρησιµοποιείτε καθηµερινά:
– Επιλέξτε ένα τηλεοπτικ ή
∆ορυφορικ κανάλι µε τον
αριθµ του.
– Μεταφερθείτε σε ένα άλλο
κανάλι ή πηγή.
– Ανακαλέστε µία λίστα
καναλιών στην οθνη.
– Ρυθµίστε τη θέση της
τηλερασης στη µηχανοκίνητη
βάση της.
– Ρυθµίστε την ένταση του
ήχου.

Επιλογή εν ς τηλεοπτικού ή
∆ορυφορικού* καναλιού
Για να παρακολουθήσετε ένα τηλεοπτικ ή
∆ορυφορικ κανάλι, πιέστε το κατάλληλο
πλήκτρο στο Beo4. Η ΒeoVision Avant
ενεργοποιείται στο τελευταίο κανάλι που
παρακολουθήσατε.

Ενώ η BeoVision Avant είναι απενεργοποιηµένη...
Πιέστε TV ή SAT για να
TV
TV 2
ενεργοποιήσετε τη πηγή.
Στην οθνη εµφανίζεται το
τελευταίο κανάλι που
παρακολουθήσατε
0–9

[λες αυτές οι λειτουργίες
µπορούν να γίνουν απ το
τηλεχειριστήριο Beo4, παρλο
που µπορείτε να ρυθµίσετε τη
θέση της τηλερασης και
χειροκίνητα.

▲
▼

Πιέστε έναν αριθµ
καναλιού για να µεταβείτε
απευθείας στο κανάλι
Πιέστε ▲ ή ▼ για να
αλλάξετε διαδοχικά τα
κανάλια

Εµφάνιση µίας λίστας καναλιών
[λα τα τηλεοπτικά και ∆ορυφορικά κανάλια
εµφανίζονται σε διαφορετικές λίστες, τις
οποίες µπορείτε να ανακαλέσετε στην
οθνη. Οι λίστες περιλαµβάνουν αριθµούς
και ονµατα καναλιών. Οι λίστες µπορούν να
περιλαµβάνουν 99 τηλεοπτικά και 119
∆ορυφορικά κανάλια.

TV

Πιέστε TV ή SAT για να
ενεργοποιήσετε µία πηγή

GO

Πιέστε και κρατήστε
πιεσµένο το GO για να
ανακαλέσετε µία λίστα µε
κανάλια στην οθνη

ss

tt

0–9
▲

SAT

•

Πιέστε το πλήκτρο µιας
διαφορετικής πηγής
οποιαδήποτε στιγµή για να
µεταφερθείτε σε εκείνη την
πηγή
Πιέστε για να
απενεργοποιήσετε την
BeoVision Avant

▼

GO
EXIT

Πιέστε ss ή tt για να δείτε
την προηγούµενη ή την
επµενη σελίδα της λίστας
καναλιών
Για να επιλέξετε ένα κανάλι
για να παρακολουθήσετε,
πιέστε το νούµερο του
καναλιού στο Beo4 ή πιέστε
▲ ή ▼ µέχρι ο κέρσορας να
πάει στο κανάλι που θέλετε
Για να ενεργοποιήσετε το
κανάλι που επιλέξατε,
πιέστε GO, ή πιέστε EXIT για
να βγείτε απ το µενού

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε µία λίστα
καναλιών πιέζοντας το MENU για να
ανακαλέσετε το κυρίως µενού και στη
συνέχεια πιέζοντας το 3 ή το 4 για να
επιλέξετε την κατάλληλη τηλεοπτική ή
∆ορυφορική λίστα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα ∆ορυφορικά κανάλια είναι
διαθέσιµα µνο εάν η BeoVision Avant είναι
εξοπλισµένη µε τον ενσωµατωµένο
∆ορυφορικ δέκτη.

Περιστροφή της τηλερασης ή ρύθµιση της
έντασης του ήχου

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ρύθµιση της θέσης
παρακολούθησης

Ρύθµιση ή σίγαση της έντασης του
ήχου

Μπορείτε να περιστρέψετε την τηλεραση
στην ενσωµατωµένη µηχανοκίνητη βάση της
µέσω του Beo4.

Μπορείτε να ρυθµίστε ή να σιγήσετε τον ήχο
της τηλερασης οποιαδήποτε στιγµή ενώ
χρησιµοποιείται µία πηγή.

Ενώ η BeoVision Avant είναι ενεργοποιηµένη...
Πιέστε οποιαδήποτε άκρο
∧
του πλήκτρο για να
∨
ρυθµίσετε την ένταση προς
τα πάνω ή προς τα κάτω

BBC 1
BBC 2
ITV
SUPER CH
SKY
ZDF
CHILDREN
CNN
........
........
........
EUROSPRT
........
........
MTV

Η λίστα τηλεοπτικών προγραµµάτων. Οι
διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν τι
έχει αποθηκευτεί, αλλά δεν έχει
ονοµαστεί, ένα κανάλι.
Μία κενή θέση στη λίστα δείχνει τι δεν
έχει αποθηκευτεί κάποιο κανάλι εκεί.

LIST
STAND

ss

tt

0
1
2

Πιέστε LIST στο Beo4 µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
STAND στην οθνη του
Beo4
Πιέστε ss ή tt για να
περιστρέψετε την
BeoVision Avant προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά,
ή...
...πιέστε 0, 1 ή 2 εάν έχετε
προρυθµίσει θέσεις
παρακολούθησης για την
τηλεραση σας

Παρακαλούµε ανατρέξτε στη σελίδα 31 στο
Βιβλίο Αναφοράς, 'Ρύθµιση θέσεων
παρακολούθησης και αναµονής', για
περισστερες πληροφορίες για τον τρπο
προρύθµισης θέσεων παρακολούθησης
τηλερασης.

Πιέστε στο µέσον του
πλήκτρου για να διακψετε
προσωρινά τον ήχο

∧
∨

Πιέστε οποιαδήποτε άκρο
του πλήκτρου για να
επαναφέρετε τον ήχο
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Αναζήτηση πληροφοριών µέσω Teletext
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Το Τeletext είναι ένα σύστηµα
πληροφοριών σε µορφή εικνων
και χρησιµοποιείται απ τους
περισστερους σταθµούς για να
µεταδώσουν ειδήσεις,
προγνωστικά καιρού και άλλες
πληροφορίες γενικού
ενδιαφέροντος.
Εάν επιλέξετε ένα κανάλι που
προσφέρει υπηρεσίες Teletext, η
BeoVision Avant σας δίνει
πρσβαση σε σελίδες Teletext.
Μερικές φορές µία σελίδα
αποτελείται απ περισστερες
υποσελίδες, οι οποίες
εµφανίζονται διαδοχικά σε
επαναλαµβανµενες σειρές.
Μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες για τις σελίδες
Teletext σε τρία βήµατα:
ενεργοποιήστε την υπηρεσία
Teletext, διαβάστε τη σελίδα
περιεχοµένων για να βρείτε τον
αριθµ σελίδας που θέλετε και
ανακαλέστε την επιθυµητή
σελίδα.

Κύριες λειτουργίες Teletext
Στα περιεχµενα στη σελίδα Teletext 100
εµφανίζονται οι κύριες κατηγορίες των
πληροφοριών του Teletext και αναφέρονται
οι αριθµοί σελίδων για την εύκολη εύρεση
τους. Για παράδειγµα, οι ειδήσεις µπορεί να
αρχίζουν απ τη σελίδα 110, τα αθλητικά στη
σελίδα 200 ή το πργραµµα της τηλερασης
στη σελίδα 300.

Ενώ λειτουργεί η τηλεραση...
TEXT
Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη σελίδα περιεχοµένων του
Teletext
0–9

Πιέστε τον αριθµ µίας
σελίδας Teletext που θέλετε
να δείτε

▲

Πιέστε για να µετακινηθείτε
στην προηγούµενη ή στην
επµενη σελίδα

▼

STOP

Εάν η τρέχουσα σελίδα
περιλαµβάνει υποσελίδες,
µπορείτε να πιέσετε το
STOP για να σταµατήσετε
τη µετακίνηση των σελίδων

0–9

Για να δείτε µία
συγκεκριµένη υποσελίδα,
εισάγετε τον τετραψήφιο
κωδικ της σελίδας που
θέλετε, ή πιέστε ▲ ή ▼ για
να µεταφερθείτε στη σελίδα

▲
▼

Με το Beo4, µπορείτε να
µεταφερθείτε µεταξύ των
σελίδων διαδοχικά ή να
µεταβείτε απευθείας σε µία
συγκεκριµένη σελίδα.

STOP

Πιέστε και πάλι STOP για να
συνεχίσετε την αλλαγή των
σελίδων

EXIT

Πιέστε για να εγκαταλείψετε
το Teletext και να
επιστρέψετε στη πηγή που
χρησιµοποιούσατε

Μία συνηθισµένη σελίδα Teletext. Στο
πάνω µέρος της οθνης εµφανίζονται ο
αριθµς της τρέχουσας σελίδας, το νοµα
του καναλιού, η ηµεροµηνία και η ώρα,
καθώς και ένας τριψήφιος αριθµς που
δείχνει την προδο της λειτουργίας
αναζήτησης σελίδας.

Πρσβαση στις αγαπηµένες σελίδες Teletext

[ταν ενεργοποιείτε τοTeletext, η
BeoVision Avant σας προσφέρει
άµεση πρσβαση σε
οποιαδήποτε σελίδα θέλετε να
δείτε, σε οποιεσδήποτε
υποσελίδες είναι
διασυνδεδεµένες µε αυτή τη
σελίδα, καθώς επίσης και σε
τέσσερις σελίδες memory για
αποθήκευση των πιο συχνά
χρησιµοποιούµενων σελίδων
Teletext.
Αυτ σηµαίνει τι µπορείτε να
δείτε εύκολα και γρήγορα π.χ.
τους τελευταίους τίτλους
ειδήσεων, τις τιµές των µετοχών,
τα αποτελέσµατα των αγώνων ή
το δελτίο καιρού.

Αποθήκευση σελίδων που
διαβάζετε συχνά

Καθηµερινή χρήση των σελίδων
memory

Οι αποθηκευµένες σελίδες memory είναι οι
πρώτες που εµφανίζονται ταν ανακαλείτε
το Teletext στην οθνη* και το Beo4 κάνει
ευκολτερη τη µετακίνηση απ σελίδα σε
σελίδα

Μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε στις
σελίδες memory του Teletext γρήγορα, π.χ.
εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε
τις πληροφορίες για την κίνηση σε µία
υπηρεσία Teletext.

Ενώ είναι ενεργοποιηµένο το Teletext
Πιέστε τα αριθµητικά
0–9
▲
πλήκτρα ή ▲ ▼ στο Beo4
▼
για να µεταβείτε σε µία
σελίδα που ανατρέχετε
συχνά
LIST
STORE

GO

1–4

TV
SAT

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε ένα
τηλεοπτικ ή ∆ορυφορικ
κανάλι το οποίο προσφέρει
υπηρεσίες Teletext

TEXT

Πιέστε για να
ενεργοποιήσετε το Teletext.
Εµφανίζεται αυτµατα η
σελίδα που είναι
αποθηκευµένη σα σελίδα
memory 1

ss

Πιέστε ss ή tt για να δείτε
τις υπλοιπες σελίδες
memory

Πιέστε LIST στο Beo4 µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
STORE στην οθνη του
Beo4
Πιέστε για να επιλέξετε την
τρέχουσα σελίδα για
αποθήκευση
Εισάγετε τον αριθµ της
σελίδας memory που θα
χρησιµοποιήσετε

GO

Πιέστε για να αποθηκεύσετε
τη σελίδα σα σελίδα
memory, ή...

EXIT

...πιέστε για να βγείτε απ
τη λειτουργία STORE και να
επιστρέψετε στο Teletext

tt

Για να δείτε τις αποθηκευµένες σελίδες
memory απ τις υπηρεσίες Teletext ενς
άλλου καναλιού, πιέστε EXIT στο Beo4 για να
επιστρέψετε στην παρακολούθηση του
καναλιού, πιέστε ▲ ▼ ή το νούµερο του
καναλιού για να αλλάξετε κανάλια και πιέστε
TEXT για να ενεργοποιήσετε το Teletext.

Παρακαλούµε σηµειώστε τι µπορείτε να
δείτε τις σελίδες του Teletext του set-top
box, αλλά δεν µπορείτε να τις αποθηκεύσετε
σα σελίδες memory!

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η BeoVision Avant είναι
συνδεδεµένο µέσω ενς καλωδίου BeoLink
σε µία άλλη τηλεραση, οι αποθηκευµένες
σελίδες memory δε θα εµφανιστούν στις
άλλες διασυνδεδεµένες τηλεοράσεις. Οι
σελίδες memory πρέπει να αποθηκεύονται
χειροκίνητα σε λες τις διασυνδεδεµένες
τηλεοράσεις.
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Εισαγωγή και αναπαραγωγή µίας βιντεοκασέτας
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[λες οι λειτουργίες του βίντεο,
εκτς απ την εισαγωγή και την
εξαγωγή της κασέτας, γίνονται
απ το τηλεχειριστήριο Beo4.
Μπορείτε να αναπαράγετε, να
παύσετε και να τερµατίσετε την
αναπαραγωγή µίας κασέτας, να
την τυλίξετε προς τα πίσω και
γρήγορα προς τα εµπρς, ή να
µετακινηθείτε προς τα πίσω ή
προς τα εµπρς στην κασέτα µε
δύο ταχύτητες. Μπορείτε επίσης
να επιλέξετε την αναπαραγωγή
µίας κασέτας σε αργή κίνηση.

Εισαγωγή µίας βιντεοκασέτας
BANG &OLUFSEN

Η εισαγωγή και η εξαγωγή των
βιντεοκασετών γίνεται χειροκίνητα απ την
είσοδο στο εµπρς µέρος και απ το ταµπλ
χειρισµού απ κοντά στο πίσω µέρος της
BeoVision Avant.

> Πιέστε την κασέτα κάτω απ το κάλυµµα
της εισαγωγής µέσα στη θήκη στο κέντρο
κάτω απ την οθνη.
> Αφήστε την κασέτα ταν νιώσετε το
µηχανισµ να τραβάει την κασέτα προς τα
µέσα.
> Πιέστε το πλήκτρο EJECT στα χειριστήρια
λειτουργίας πίσω απ τη γραµµή
ενδείξεων στην BeoVision Avant για να
εξάγετε την κασέτα.
Ποτέ µην αφήνετε µία κασέτα µέσα στο
άνοιγµα της θήκης! Το ανοικτ κάλυµµα
κρατά το σύστηµα σε επιφυλακή και έτσι
σπαταλάει ενέργεια. Η ένδειξη αναµονής
που αναβοσβήνει σας προτρέπει για την
εισαγωγή ή την εξαγωγή της κασέτας.
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Αναπαραγωγή ή τερµατισµ ς
αναπαραγωγής µίας κασέτας

Αναζήτηση σε µία κασέτα

Μπορείτε να αναπαράγετε µία κασέτα που
έχετε βάλει στο βίντεο ενεργοποιώντας το
βίντεο. Το βίντεο θα αναπαράγει την κασέτα
µέχρι το τέλος, θα την περιτυλίξει στην αρχή
και θα απενεργοποιηθεί αυτµατα εκτς και
αν δώσετε άλλες οδηγίες.

Μέσω του Beo4, µπορείτε να µετακινηθείτε
προς τα εµπρς και προς τα πίσω σε µία
κασέτα, να γίνει αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση, να την τυλίξετε προς τα πίσω και
γρήγορα προς τα εµπρς. Μπορείτε επίσης
να τυλίξετε προς τα πίσω την κασέτα µέσω
του χειριστηρίου ελέγχου πίσω απ τη
γραµµή ενδείξεων της Avant.

[ταν έχετε εισάγει µία κασέτα...
Πιέστε το πλήκτρο V TAPE
V TAPE
1:30
στο Beo4 για να
ενεργοποιήσετε το βίντεο
και να αρχίσετε την
αναπαραγωγή µίας κασέτας.
Στη γραµµή ενδείξεων θα
εµφανίζεται είτε ο χρνος
αναπαραγωγής είτε ο
υπολειπµενος χρνος*

Ενώ το βίντεο λειτουργεί...
Πιέστε τα πράσινα ή κίτρινα
< CUE
πλήκτρα στο Beo4 για να
µετακινηθείτε προς τα πίσω ή
CUE >
προς τα εµπρς σε µία
κασέτα. Η γραµµή ενδείξεων
δείχνει την ταχύτητα
µετακίνησης

STOP

Πιέστε ξανά για να αλλάξετε
την ταχύτητα

Πιέστε για την παύση της
αναπαραγωγής της κασέτας
<< SLOW

GO

STOP

•

Πιέστε για να αρχίσει ξανά η
αναπαραγωγής της κασέτας,
ή...

SLOW >>

...πιέστε για τον τερµατισµ
της κασέτας
Πιέστε για να
απενεργοποιήσετε το βίντεο.
Εάν το βίντεο δε
χρησιµοποιηθεί για
περισστερο απ οκτώ
λεπτά, θα απενεργοποιηθεί
αυτµατα

Εάν αναπαράγεται µία κασέτα NTSC,
πιέζοντας το STOP µία φορά θα τερµατιστεί
η αναπαραγωγή της κασέτας και ο µετρητή
δε θα εµφανίζεται στην οθνη.

Πιέστε τα κκκινα ή τα µπλε
πλήκτρα στο Beo4 για να
αναπαράγετε την κασέτα
προς τα πίσω ή προς τα
εµπρς σε αργή κίνηση. Η
γραµµή ενδείξεων δείχνει
την ταχύτητα
Πιέστε ξανά για να αλλάξετε
την ταχύτητα

ss

<< 1:30

STOP

GO

Πιέστε ss ή tt για να τυλίξετε
την κασέτα προς τα πίσω ή
γρήγορα προς τα εµπρς. Η
γραµµή ενδείξεων δείχνει το
χρνο αναπαραγωγής ή τον
υπολειπµενο χρνο*
Πιέστε για τον τερµατισµ
της κασέτας, ή...
...πιέστε για τη συνέχιση της
αναπαραγωγής της κασέτας

Εάν αναπαράγεται µία κασέτα NTSC, δε θα
µπορείτε να αναπαράγετε την κασέτα σε
αργή κίνηση και δε θα εµφανίζετε ο
µετρητής στην οθνη.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Παρακαλούµε ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 'Ρύθµιση των επιλογών του
βίντεο' στη σελίδα 32 του βιβλίου
Αναφοράς για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε την επιλογή ρυθµίσεων για το
βίντεο.

Εγγραφή ενς προγράµµατος
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Με τη λειτουργία
Προγραµµατισµς Βίντεο µέσω
Teletext (VPT) στο βίντεο,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
τηλεοπτικές λίστες του Teletext
κατά την προρύθµιση της Avant
για εγγραφή µελλοντικών
προγραµµάτων. Μπορείτε επίσης
να προρυθµίσετε χειροκίνητα µία
εγγραφή µε Χρονοδιακπτη.
Εάν το τρέχον κανάλι µεταδίδει
σήµατα PDC/VPS (Program
Delivery Control/Video
Programming System), µπορείτε
να είστε βέβαιοι τι το
πργραµµα θα εγγραφεί εξ'
ολοκλήρου*, ακµα και εάν
αλλάξει η ώρα µετάδοσης απ το
κανάλι.
Μπορείτε να προρυθµίσετε µέχρι
οκτώ εγγραφές. Μπορείτε
επίσης να ελέγξετε την
κατάσταση λων των εγγραφών
σε αναµονή εµφανίζοντας µία
λίστα στην οθνη.
Μπορείτε, φυσικά, να αρχίσετε
αµέσως την εγγραφή του
προγράµµατος. Το βίντεο θα
συνεχίσει να γράφει µέχρι να
τελειώσει η κασέτα, εκτς εάν
δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

Προρύθµιση µίας εγγραφής µέσω
των τηλεοπτικών λιστών Teletext
Μπορείτε να προρυθµίσετε µία εγγραφή
ενς µελλοντικού προγράµµατος απ µία
σελίδα τηλεοπτικής λίστας Teletext.

Ενώ λειτουργεί η τηλεραση...
Πιέστε για να ανακαλέσετε το
TEXT
Teletext στην οθνη
Εντοπίστε τη σελίδα µε τις
τηλεοπτικές λίστες του
Teletext, πως περιγράφεται
στη σελίδα 8
RECORD

Πιέστε για να φωτίσετε το
πρώτο νοµα προγράµµατος ή
το χρνο έναρξης στη λίστα

▲ ▼

Πιέστε για να µετακινήσετε το
κέρσορα στο πργραµµα που
θέλετε να γράψετε

ss

tt

STOP

Πιέστε οποιαδήποτε στιγµή
για να βγείτε απ τη
διαδικασία και να επιστρέψετε
στο Teletext

GO

Πιέστε GO για να επιλέξετε το
πργραµµα. O κέρσορας
αλλάζει για να δείξει την
ηµεροµηνία, τον αριθµ και το
νοµα του καναλιού,
ακολουθούµενο απ την
ένδειξη 'OK?'

ss

tt

▲ ▼

GO
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι επιλογές PDC/VPS στο
µενού V.Tape Basic setup πρέπει να
ρυθµιστούν στο On για να εγγραφεί απ την
Avant µία καθυστερηµένη ή µία µεγαλύτερη
εκποµπή. Παρακαλούµε ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ρύθµιση των επιλογών του βίντεο
στη σελίδα 32 στο βιβλίο Αναφοράς για
πληροφορίες σχετικά µε το µενού V.Tape
Basic Setup.

Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι σωστές, πιέστε s s ή tt
για να µετακινηθείτε µεταξύ
των πληροφοριών και ▲ ή ▼
για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
Πιέστε GO για να
προρυθµίσετε την εγγραφή µε
Χρονοδιακπτη. Εµφανίζεται η
ένδειξη RECORD

Εάν θέλετε να γράψετε περισστερα
προγράµµατα, µπορείτε να συνεχίσετε να
φωτίζετε µε τον κέρσορα τα προγράµµατα
στη λίστα.

Εάν τα σήµατα PDC/VPS δε µεταδίδονται
απ το κανάλι, οι εγγραφές
προρυθµίζονται απ τους χρνους
έναρξης και λήξης. Θα δείτε τους χρνους
στο πάνω µέρος της οθνης ταν έχετε
αποθηκεύσει ένα πργραµµα που θέλετε
να γράψετε.
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Εγγραφή εδώ και τώρα

Η λίστα των προγραµµατισµένων
εγγραφών

Εάν θέλετε να γράψετε το τρέχων πργραµµα
ή ένα πργραµµα που πρκειται να αρχίσει,
µπορείτε να αρχίσετε άµεσα την εγγραφή.
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα
διαφορετικ τηλεοπτικ πργραµµα ή να
θέσετε την Avant σε αναµονή κατά τη διάρκεια
της εγγραφής.

Η λίστα Timer index µε τις εκκρεµούσες
εγγραφές σας επιτρέπει να ελέγξετε εάν µία
εγγραφή επικαλύπτει µία άλλη. Μπορείτε να
αλλάξετε το κανάλι, την ηµεροµηνία ή την
ώρα των εγγραφών ή να τις διαγράψετε
εντελώς.

RECORD
RECORD

TV
0–9

Πιέστε RECORD δύο φορές.
Το βίντεο θα αρχίσει την
εγγραφή στο τρέχων
τηλεοπτικ ή δορυφορικ
κανάλι
Για να δείτε ένα
διαφορετικ πργραµµα
κατά τη διάρκεια της
εγγραφής, απλώς επιλέξτε
το τηλεοπτικ πργραµµα
που θέλετε στο Beo4

Έλεγχος της κατάστασης των
προγραµµατισµένων εγγραφών
> Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το
κυρίως µενού στην οθνη.
> Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το µενού
Timer record.
> Πιέστε ss για να µετακινήσετε το κέρσορα
είτε στην ένδειξη Source ή Pr και πιέστε
MENU για να ανακαλέσετε το Timer index.

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 14:30 - 15:30 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

Εάν γράφετε ένα
δορυφορικ πργραµµα, δε
θα έχετε τη δυναττητα να
παρακολουθείτε
διαφορετικά ∆ορυφορικά
προγράµµατα απ αυτ που
γράφεται!
V TAPE
STOP

RECORD

Πιέστε V TAPE και στη
συνέχεια STOP για να
παύσετε την εγγραφή
Πιέστε RECORD για να
συνεχίσετε µία εγγραφή που
έχετε παύσει, ή...

TV
SAT

...επιλέξτε µία πηγή, πως
TV ή SAT, για να
τερµατίσετε την εγγραφή
και να ενεργοποιήσετε µία
πηγή

•

Πιέστε • για να θέσετε το
σύστηµα σε αναµονή

Η εγγραφή θα συνεχιστεί, εκτς και εάν
παύσει ταν θέσετε την Avant στην αναµονή.
Σε αυτήν την περίπτωση µία εγγραφή που
βρίσκεται σε παύση θα τερµατιστεί.

Timer index
TV
TV
Sat
TV

15
8
101
15

12:30
20:00
06:00
10:00

-

13:30
21:15
07:15
11:00

Press MENU to clear timer

27 Oct
27 Oct
29 Oct
M . WT . . .

Επεξεργασία µίας εγγραφής µε
Χρονοδιακπτη...
[ταν έχετε ανακαλέσει το Timer index στην
οθνη...
> Πιέστε ▼ για να µετακινήσετε τον
κέρσορα προς τα κάτω στην εγγραφή που
θέλετε και πιέστε GO.
> Πιέστε ss ή tt για να µετακινηθείτε µεταξύ
των ρυθµίσεων και ▲ ή ▼ για να τις
αλλάξετε.
> Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθµητικές
ρυθµίσεις πιέζοντας τα αριθµητικά
πλήκτρα στο Beo4.
∆ιαγραφή µίας εγγραφής...
> Ανακαλέστε το Timer index στην οθνη και
φωτίστε µια εγγραφή µε Χρονοδιακπτη.
> Πιέστε MENU. Εµφανίζεται η ένδειξη
Clear? αντί για της ηµεροµηνίας
εγγραφής.
> Πιέστε GO για να διαγράψετε την εγγραφή
µε Χρονοδιακπτη, ή EXIT για να την
κρατήσετε.
> Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε άλλες
εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε, ή
πιέστε EXIT για να βγείτε απ λα τα
µενού.

Παρακολούθηση Ηome Theatre µε την Avant
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Εάν η BeoVision Avant είναι
εξοπλισµένο µε µονάδα ήχου
surround, µπορείτε να
επεκτείνετε το σύστηµα σας σε
ένα πλήρως εξοπλισµένο
σύστηµα Home Theatre
συνδέοντας τέσσερα ηχεία
Bang & Olufsen και ένα
υπογούφερ BeoLab 2*.
[ταν ενεργοποιείτε µία απ τις
πηγές στην BeoVision Avant, τα
ηχεία που µπορεί να έχετε σε
ένα σύστηµα ήχου surround
µπορούν να ενεργοποιηθούν ή
να απενεργοποιηθούν, ανάλογα
µε το είδος του ήχου που
ταιριάζει στη πηγή που
χρησιµοποιείτε.
Η BeoVision Avant µπορεί να
ενεργοποιήσει αυτµατα ένα
συνδυασµ ηχείων. Αυτ
συµβαίνει ταν ένα
µεταδιδµενο πργραµµα ή ένας
δίσκος DVD περιέχουν
πληροφορίες για τον αριθµ των
ηχείων που θα ενεργοποιηθούν.
Έχετε ακµα τη δυναττητα να
επιλέξετε τη ρύθµιση ηχείων που
θέλετε.
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε
τις διαστάσεις της εικνας για να
γεµίζει την οθνη και να
ολοκληρωθεί η εµπειρία
Home Theatre.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στις σελίδες 9-12
στο βιβλίο Αναφοράς για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε τον τρπο
σύνδεσης ηχείων στην BeoVision Avant.

Επιλογή ηχείων για
κινηµατογραφικ ήχο
Ενώ παρακολουθείτε µία ταινία ή ένα
πργραµµα, µπορείτε να επιλέξετε το
συνδυασµ των ηχείων που θέλετε να
ενεργοποιήσετε, µε την προϋπθεση τι τα
διαφορετικά είδη ήχου είναι διαθέσιµα στο
σύστηµα σας.

LIST
SPEAKER

Πιέστε LIST στο Beo4 µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη
SPEAKER

1–5

Πιέστε τον αριθµ της
επιλογής ηχείων που θέλετε.
Τα επιλεγµένα ηχεία θα
ενεργοποιηθούν αυτµατα

▲

Εάν θέλετε να ρυθµίσετε την
ισορροπία για το πργραµµα
που παρακολουθείτε, πιέστε
▲ ή ▼ για να ρυθµίσετε την
ισορροπία µεταξύ των
εξωτερικών εµπρς και πίσω
ηχείων και πιέστε ss ή tt για
να ρυθµίσετε την ισορροπία
µεταξύ των αριστερών και
δεξιών ηχείων

▼

ss

tt

EXIT

Πιέστε EXIT για να
αφαιρέσετε την ένδειξη
SPEAKER απ την οθνη του
Beo4 και να επιστρέψετε
στην πηγή που
χρησιµοποιούσατε

?
Συνδυασµοί ηχείων
SPEAKER 1
Στερεοφωνικς ήχος µνο στα ηχεία της
Avant. Για προγράµµατα µε διάλογο,
π.χ. τηλεοπτικές ειδήσεις.
SPEAKER 2
Στερεοφωνικς ήχος στα δύο εξωτερικά
εµπρς ηχεία. Για µουσικά CD.
SPEAKER 3
Είναι ενεργά τα ηχεία της Αvant και τα
εξωτερικά εµπρς ηχεία. Για στερεοφωνικά
τηλεοπτικά προγράµµατα.
SPEAKER 4
Εµπλουτισµένος στερεοφωνικς ήχος στα
εξωτερικά εµπρς και πίσω ηχεία. Για
µουσικά CD ή κασέτες.
SPEAKER 5
Περιφερειακς ήχος απ λα τα ηχεία. Για
προγράµµατα µε ήχο Dolby Surround.
Εάν έχετε συνδέσει µνο δύο εξωτερικά
εµπρς ηχεία στην BeoVision Avant, θα
µπορείτε να επιλέξετε µνο SPEAKER 1 – 3.
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Κάνοντας την εικ να να γεµίσει
την οθ νη
Η ΒeoVision Avant σας διασφαλίζει πάντοτε
την καλύτερη δυνατή εικνα. Αυτµατα
προσαρµζει την εικνα έτσι ώστε να γεµίσει
σο το δυνατν µεγαλύτερο µέρος της
οθνης. Ωστσο, µπορείτε εάν θέλετε να
επιλέξετε ένα διαφορετικ φορµά για την
παρακολούθηση του Home Theatre.

Για την επιλογή ενς φορµά...
LIST
Πιέστε LIST στο Beo4 µέχρι
FORMAT
να εµφανιστεί η ένδειξη
FORMAT
GO

Πιέστε εάν θέλετε την
BeoVision Avant να
βελτιστοποιήσει την εικνα,
διαφορετικά...

1–3

...πιέστε τον αριθµ του
επιθυµητού φορµά εικνας

▲
▼

▲
▼

EXIT

Εάν επιλέξετε Format 1,
πιέστε ▲ ή ▼ για να
επιλέξετε τις παραλλαγές
αυτού του φορµά
Πιέστε για να µετακινήσετε
την εικνα επάνω και κάτω
εάν έχετε επιλέξει το
Format 2
Πιέστε για να εγκαταλείψετε
τη λειτουργία FORMAT

Φορµά εικ νας για να επιλέξετε
FORMAT 1
Για κανονικές τηλεοπτικές εικνες, πως
φαίνεται στα δεξιά. Είναι διαθέσιµες τρεις
παραλλαγές: 15:9 (για τη µεγαλύτερη
εικνα), 14:9 και 4:3 (για κανονικ φορµά
εικνας).
FORMAT 2
Για εικνες letter-box.
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.

Η εικνα στο πάνω µέρος δείχνει το
κανονικ φορµά εικνας της
BeoVision Avant, το οποίο είναι φορµά 15:9.
Οι δύο παραπάνω εικνες δείχνουν τι
συµβαίνει σε µία εικνα letter-box ταν
επιλέγετε format 2. Η εικνα προσαρµζεται
έτσι ώστε να γεµίσει το µεγαλύτερο µέρος
της οθνης.

3508363

0101

Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

