Beo4
Popis speciálních tlačítek



POZNÁMKA! „Tlačítka“ označená hvězdičkou *
platí pouze pro předchozí verzi dálkového
ovladače Beo4.
A
A.AUX (přídavný audiozdroj) Pro zapnutí
libovolného přídavného zařízení připojeného
v audiosystému Bang & Olufsen.
ADD? Zobrazuje se jako možnost v režimu
nastavení Beo4. Umožňuje přidat speciální
„tlačítka” na displej dálkového ovladače Beo4.
Aktivujte režim nastavení Beo4 a vyvolejte
ADD?, stiskněte tlačítko GO a začněte
zobrazovat „tlačítka“, která můžete přidat –
stiskněte tlačítko GO a přidejte „tlačítko“,
které je právě zobrazeno jako první doplňkové
„tlačítko“, když stisknete LIST – nebo stiskněte
například 3 a umístěte jej jako číslo 3 do
seznamu všech svých doplňkových „tlačítek“.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (videorekordér AV 2) Pro
volbu možnosti AV a potom DVD2 (V.TAPE2*).
A.MEM (A.TAPE*) (audiorekordér) Objeví se na
displeji při stisknutí tlačítka A MEM (A TAPE*) na
dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou
na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude
směrována do audiorekordéru Bang & Olufsen.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (audiorekordér 2) Pro
zapínání druhého audiorekordéru připojeného
k audiosystému Bang & Olufsen.
A-N.MUS (hudba AV Net) Pro volbu možnosti
AV a potom N.MUSIC.
A.OPT (doplněk pro audio) Pro programování
nastavení audiosystémů. Informujte se v odstavci
OPTION?, kde naleznete další vysvětlení.
A.SETUP (nastavení pro audio) Poskytuje
přístup k seznamu doplňkových „tlačítek“,
vyžadovaných pro nastavení zvuku některých
audio systémů Bang & Olufsen;
A.SETUP musí být přidáno, pokud chcete
zobrazit následující „tlačítka“ pro úpravu zvuku:
BASS – poskytuje přístup pro nastavení basů
audio systémů.
TREBLE – poskytuje přístup pro nastavení výšek
audio systémů.
LOUDNSS (fyziologické ovládání hlasitosti) –
poskytuje přístup k nastavení fyziologického
ovládání hlasitosti – zapnutí nebo vypnutí; další
informace naleznete v části LOUDNSS.
S.STORE (zvuková paměť) – poskytuje přístup
k uložení nastavených parametrů zvuku, další
informace naleznete v části S.STORE.
A.TAPE* (magnetofon) Objeví se na displeji po
stisknutí tlačítka A TAPE* na dálkovém ovladači
Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém
ovladači Beo4 provedete, bude směrována do
magnetofonu Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (magnetofon 2) Pro zapínání druhého
magnetofonu připojeného k audiosystému
Bang & Olufsen.
AUDIO? Pro výběr nastavení přístroje Audio pro
Beo4. K dispozici jsou možnosti nastavení
AUDIO1 a AUDIO2.
AUDIO1 Pro výběr nastavení přístroje Audio
pro Beo4. AUDIO1 podporuje všechny audio
systémy Bang & Olufsen, kromě BeoSound 9000.
AUDIO2 Pro výběr nastavení přístroje Audio pro
Beo4. AUDIO2 podporuje BeoSound 9000.
AV Označuje, že funkce audio/video je aktivována,
přenáší například zvuk televizoru do
reproduktorů připojených k audiosystému nebo
naopak. To platí jen pro případy, kdy jsou vaše
audio- a videosystémy vzájemně propojeny.
AVANT Označuje nastavení produktu Beo4 Video
vyhrazené pro BeoVision Avant.
AVANTUS Označuje nastavení produktu Beo4
Video vyhrazené pro BeoVision Avant ve verzi
pro USA.
A-V.AUX (AV V.AUX) Pro volbu možnosti AV
a potom V.AUX.
AV-N.RA (rádio AV Net) Pro volbu možnosti AV
a potom N.RADIO.
AV-PC (AV PC) Pro volbu možnosti AV a potom PC.
A-V.TP2* (videorekordér AV 2) Pro volbu
možnosti AV a potom V.TAPE2*.
AV5 Označuje nastavení produktu Beo4 Video
vyhrazené pro BeoCenter AV 5.
AV9000 Označuje nastavení produktu Beo4
Video vyhrazené pro BeoSystem AV 9000.
B
BASIC Označuje nastavení produktu Beo4 Audio
pro všechny audio systémy Bang & Olufsen,
kromě BeoSound 9000.
BASS Pro nastavení basové úrovně zvuku
u některých systémů Bang & Olufsen.
Chcete-li získat přístup k položce BASS, musíte
přidat buď položku A.SETUP nebo V.SETUP.
Pokud chcete uložit nastavení zvuku, informujte
se v části S.STORE (zvuková paměť), kde
naleznete další informace.
BATTERY Informuje, že v dálkovém ovladači
Beo4 je nutné vyměnit baterie.
BC1 Označuje nastavení produktu Beo4 Video
vyhrazené pro BeoCenter 1.
BS9000 Označuje nastavení produktu Beo4
Audio vyhrazené pro BeoSound 9000.
BV1 Označuje nastavení produktu Beo4 Video
vyhrazené pro BeoVision 1.
C
CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Slouží
k volbě vstupu videokamery na videosystémech
Bang & Olufsen.

CD (přehrávač CD) Objeví se na displeji po stisknutí
tlačítka CD na dálkovém ovladači Beo4. Každá
operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4
provedete, bude směrována do přehrávače CD
Bang & Olufsen.
CD2* (přehrávač CD 2) Slouží k zapnutí druhého
přehrávače CD v určitých audiosystémech
Bang & Olufsen.
CDV (přehrávač kompaktních videodisků) Slouží
k zapnutí přehrávače kompaktních videodisků
připojeného k videosystému Bang & Olufsen.
CLEAR Pro vymazání čísel programů v novějších
televizních přijímačích Bang & Olufsen. Chcete-li
získat přístup k nastavení CLEAR, musíte
nejprve přidat V.SETUP.
CLOCK Zobrazí čas na některých přístrojích
Bang & Olufsen. Další informace najdete
v příručce daného produktu.
CONFIG? Umožňuje naprogramovat vyhrazené
nastavení produktu pro Beo4. K dispozici jsou
nastavení pro audio- a videozařízení.
COUNTER (pozice podle počitadla) Umožňuje
vyhledat specifickou polohu počítadla na video
kazetě. Stiskněte opakovaně tlačítko LIST
a zobrazte COUNTER, pak zadejte příslušnou
pozici počítadla pomocí číselných tlačítek.
D
DOORCAM* (dveřní kamera) Pro speciální
aplikace Bang & Olufsen.
DTV (SAT*) (digitální televizor) Zobrazuje se na
displeji, když stisknete tlačítko Beo4 DTV (SAT*).
Jakákoliv operace pomocí Beo4 bude ovládat
zdroj digitální TV Bang & Olufsen.
DVD (digitální univerzální disk) Objeví se na
displeji po stisknutí tlačítka DVD na dálkovém
ovladači Beo4. Každá operace, kterou na
dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude
směrována do přehrávače DVD.
DVD2 (V.TAPE2*) (druhý přehrávač DVD nebo
videorekordér) Slouží k zapnutí druhého
videorekordéru připojeného k videosystému
Bang & Olufsen. To provedete stisknutím
tlačítka GO.
E
EDIT Používá se pro přehrávání naprogramované
sekvence skladeb na disku CD na BeoSound 9000.
F
FORMAT (formát obrazu) Pro optimalizaci
formátu obrazu na širokoúhlém video systému
Bang & Olufsen. Další informace najdete
v příslušné příručce.



I
INDEX (stránka s obsahem teletextu)
Vyvolá stránku s obsahem teletextu (str. 100).
Přidejte INDEX na seznam funkcí Beo4.
Teletext zpřístupníte stisknutím tlačítka TEXT
a opakovaným stisknutím tlačítka LIST zobrazíte
INDEX, stisknutím tlačítka GO pak vyvoláte
příslušnou stránku.
L
LAMP (ovládání světel) Slouží k zapnutí určitého
svítidla v rámci sestavy svítidel – vyžaduje instalaci
jednotky Bang & Olufsen pro ovládání světel.
Stiskněte tlačítko LIST a zobrazte LAMP, přidejte
“tlačítko”, pokud již není dostupné a pak zadejte
příslušné číslo osvětlovacího tělesa (1 – 9).
LARGE (Teletext: velký) Používá se u některých
televizorů Bang & Olufsen pro zvětšení stránky
s teletextem, kterou sledujete. Zpřístupněte
funkci Teletext, stiskněte opakovaně tlačítko
LIST a zobrazte LARGE, pak stisknutím tlačítka
GO zvětšete část stránky. Tlačítkem GO zvětšíte
druhou část strany a opětovným stisknutím
tlačítka GO obnovíte normální velikost stránek
teletextu.
L-DVD2 (spojení s druhým přehrávačem DVD
nebo videorekordérem) Pro výběr LINK a pak
DVD2.
LIGHT (ovládání světel) Objeví se na displeji po
stisknutí tlačítka LIGHT na dálkovém ovladači
Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém
ovladači Beo4 provedete, bude směrována na
ovladače svítidel Bang & Olufsen.
LINK Musí se používat tam, kde je normálně
specifikováno použití tlačítka LINK. LINK musíte
přidat do Beo4, pak budete moci provádět
následující:
1. Pokud požadujete zpřístupnění dekodéru
v hlavní místnosti z místnosti propojení video
spojením, zobrazte například LINK na displeji
Beo4 a pak stisknutím TV potvrďte.
2. Pokud je stejný zdroj k dispozici v propojené
i hlavní místnosti, například pokud se vyžaduje
přístup v propojení místnosti k videorekordéru
v hlavní místnosti namísto videorekordéru
přítomného v propojené místnosti, zobrazte
LINK na displeji Beo4 a pak stisknutím V MEM
(V TAPE*) proveďte.

3. Pokud je produkt v připojené místnosti,
například BeoLab 3500, umístěn do stejné
místnosti jako produkt v hlavní místnosti,
například Avant a Ouverture (doplněk 4).
4. V případě kompatibilních nastavení, kde je
sestava reproduktorů X-tra umístěna do
propojené místnosti společně s TV, nebo tam,
kde je například sestava TV X-tra umístěna
v propojené místnosti společně se starým
televizním přijímačem Bang & Olufsen, například
modelem LX2802. Chcete-li aktivovat libovolné
nastavení propojení, zobrazte LINK na Beo4
a pak stiskněte tlačítko příslušného zdroje – TV,
RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).
LINK-AV (připojení audio/video) Slouží
k získání stereofonního signálu z hlavního
videosystému Bang & Olufsen v připojené
místnosti se sekundárním videozdrojem,
obvykle s televizorem. Tato funkce je užitečná,
když je televizní dekodér připojen k hlavnímu
videosystému. Přidejte ji do seznamu funkcí
Beo4, stiskněte tlačítko LIST a zobrazte LINK-AV,
pak stisknutím tlačítka TV proveďte.
L-N.MUS Pro výběr N.MUSIC v propojené místnosti.
L-N.RA Pro výběr N.RADIO v propojené místnosti.
L.OPT (propojený systém) Pro naprogramování
systémového nastavení produktù v připojené
místnosti. Pro naprogramování volby propojení
použijte L.OPT. Pro další informace viz OPTION?.
LOUDNSS (Loudness) Slouží k zapnutí a vypnutí
funkce Loudness v některých systémech Bang &
Olufsen. Funkce LOUDNSS je k dispozici pouze
v případě, že přidáte funkce A.SETUP nebo
V.SETUP. Funkce Loudness kompenzuje sníženou
citlivost lidského ucha při vnímání vysokých
a hlubokých tónů při nízké hlasitosti. Stiskněte
tlačítko LIST, zobrazte možnost LOUDNSS, pak
stiskněte opakovaně tlačítko GO a funkci
fyziologického ovládání hlasitosti zapněte nebo
vypněte. Pokud chcete nastavení uložit, informujte
se v části S.STORE (zvuková paměť), kde
naleznete další informace.
L-PC (připojení počítače) Pro výběr LINK a pak
PC.
L-PHONO* (připojení gramofonu) Pro výběr
LINK a pak PHONO.
L-V.AUX (připojení V.AUX) Používá se
k distribuci signálu zařízení Set-top Box do
připojené místnosti.
L-V.TP2* (připojení videorekordéru 2) Pro
výběr LINK a pak V.TAPE2*.

M
MIX (Teletext: Mix) Používá se u některých
televizorů Bang & Olufsen pro proložení stránky
s teletextem do obrazu televizního vysílání.
Zpřístupněte Teletext, stiskněte opakovaně
tlačítko LIST, zobrazte funkci MIX, pak stiskněte
tlačítko GO.
MOVE? Zobrazuje se jako volba v režimu nastavení
Beo4, umožňuje uspořádat pořadí, ve kterém se
“tlačítka” zobrazují na displeji Beo4. Aktivujte
režim nastavení Beo4 a vyvolejte MOVE?, stiskněte
tlačítko GO a začněte zobrazovat „tlačítka“,
která můžete přesunout – stiskněte tlačítko GO
a přesuňte „tlačítko“, které je právě zobrazeno
jako první doplňkové „tlačítko“, když stisknete
LIST – nebo stiskněte například 3 a umístěte jej
jako číslo 3 do seznamu všech svých
doplňkových „tlačítek“.
MX Označuje nastavení produktu Beo4 Video
vyhrazené pro BeoVision MX. Nastavení
přístroje MX by mělo být také použito pro starší
verze televizorů BeoVision MX a dalších starších
video systémů Bang & Olufsen. Chcete-li naladit
a předvolit takové starší systémy, musíte nejprve
přidat V.SETUP.
N
NONE Označuje nastavení produktu Beo4 Video
NONE. Používá se, pokud chcete naprogramovat
Beo4 pouze s nastavením produktu Audio – bez
zahrnutí funkce seznamu Video.
N.MUSIC (hudba po síti) Slouží k přehrávání
souborů formátu mp3 a wma uložených na
připojeném počítači. To provedete stisknutím
tlačítka GO. Když je zobrazena volba N.MUSIC
a přehrává se skladba, můžete stisknout nebo
a procházet skladbami; nebo a přepnout
se na jiný seznam skladeb, stisknutím STOP a GO
pak pozastavit přehrávání a pokračovat v něm.
N.RADIO (síťové rádio) Umožňuje přístup
k internetovému rádiu prostřednictvím
připojeného počítače. To provedete stisknutím
tlačítka GO. Když je zobrazena volba N.RADIO
a přehrává se skladba, můžete stisknout nebo
a procházet skladbami; nebo a přepnout
se na jiný seznam skladeb, stisknutím STOP a GO
pak pozastavit přehrávání a pokračovat v něm.



O
OPTION? (programování volby) Tato možnost
se objeví při aktivaci režimu nastavení dálkového
ovladače Beo4 (stiskněte tlačítko pohotovostního
režimu a tlačítko LIST a potom opakovaně stiskněte
tlačítko LIST). umožňuje naprogramovat nastavení
systému Bang & Olufsen. Stiskněte tlačítko GO,
potom tlačítkem LIST zobrazte požadovaný typ
programování systémů:
V.OPT (volba video)
A.OPT (volba audio)
L.OPT (volba propojení)
Když se zobrazí požadovaná možnost, zadejte
číslo příslušné možnosti.
P
PAGE (volba stránky teletextu) Pro výběr
stránek teletextu na některých televizorech
Bang & Olufsen (kde se k přístupu normálně
vyžaduje stisknutí GO TO). Zadejte číslo
požadované stránky nebo stiskněte tlačítko
nebo
PC Zvolte PC, chcete-li používat Beo4 pro
nastavení zvuku z osobního počítače připojeného
k systému Bang & Olufsen BeoLink.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (videorekordér 2 s funkcí
dvou obrazů) Pro zobrazení signálu DVD2
(V.TAPE2*) na obrazovce vpravo.
PHONO* (gramofon) Pro zapínání gramofonu
Bang & Olufsen. To provedete stisknutím
tlačítka GO. Když se zobrazí PHONO a hraje
gramofonová deska, můžete stisknout tlačítko
nebo a procházet skladbami; můžete
stisknout tlačítko STOP a GO a přehrávání
pozastavit a opět jej spustit.
PICTURE Pro ovládání různých funkcí souvisejících
s tlačítkem PICTURE na novějších dálkových
ovladačích Bang & Olufsen. U starších video
systémů se toto může týkat takových funkcí,
jako je motoricky poháněný stojan, dva obrazy
(picture-and-picture) a také nastavení obrazu.
Musíte přidat funkci V.SETUP, pak bude
přístupná položka PICTURE.
P-AND-P (dva obrazy) Pro ovládání funkce
obraz-a-obraz na některých televizorech
Bang & Olufsen. Tlačítko TV stiskněte například
tehdy, chcete-li aktivovat signál zdrojového
televizoru na obrazovce vpravo.
P.MUTE (vypnutí obrazu) Vypne a zapne obraz.
Opakovaným stisknutím tlačítka LIST vyberte
možnost P.MUTE a tlačítkem GO nastavení
změňte. Na některých televizorech není k dispozici.
P-PC (dva obrazy – jeden z počítače) Pro
zobrazení signálu z počítače na obrazovce vpravo.
P-V.AUX (dva obrazy – jeden ze vstupu V.AUX)
Pro zobrazení signálu zdroje připojeného ke
konektoru V.AUX na obrazovce vpravo.

P-V.AU2 (dva obrazy – jeden ze vstupu
V.AUX2) Pro zobrazení signálu zdroje
zaregistrovaného jako zdroj V.AUX2 na
obrazovce vpravo.
P-V.TP2* (videorekordér 2 s funkcí dvou
obrazů) Pro zobrazení signálu V.TAPE2* na
obrazovce vpravo.
R
RADIO Zobrazuje se na displeji, když stisknete
tlačítko Beo4 RADIO. Každá operace, kterou
na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude
směrována do rádia Bang & Olufsen.
RANDOM (náhodné přehrávání) Slouží
k zapnutí funkce náhodného přehrávání
aktuálních přehrávačů CD Bang & Olufsen.
Po zobrazení RANDOM na displeji stiskněte
tlačítko GO a operaci proveďte.
RECLOCK (zámek nahrávání) Pro budoucí použití.
RECORD2 (nahrávání A.MEM2/A.TAPE2* nebo
DVD2/V.TAPE2*) Tuto možnost přidejte, pokud
k videosystému připojujete druhý videorekordér.
Spustí nahrávání na druhý audio- nebo
videorekordér Bang & Olufsen.
REMOVE? Objeví se jako možnost režimu nastavení
dálkového ovladače Beo4. Umožňuje odebrat
speciální „tlačítka” z displeje dálkového ovladače
Beo4. Zpřístupněte režim nastavení Beo4
a vyvolejte REMOVE?, pak stiskněte tlačítko
GO a spusťte zobrazování “tlačítek”. Tlačítkem
GO odeberte aktuálně zobrazené „tlačítko”.
REPEAT (opakované přehrávání) Slouží
k zapnutí funkce opakovaného přehrávání
aktuálních přehrávačů CD Bang & Olufsen. Po
zobrazení REPEAT na displeji stiskněte tlačítko
GO a operaci proveďte.
RESET Resetuje nastavení obrazu nebo zvuku na
předvolené úrovně. To provedete stisknutím
tlačítka GO.
RETURN (začátek záznamu) Slouží k obsluze
funkce návratu na začátek záznamu, kterou
podporují některé magnetofony Bang &
Olufsen. Chcete-li pásku přetočit na začátek
záznamu, stiskněte tlačítko GO.
REVEAL (skrytý teletext) Zobrazí ukryté
informace teletextu na televizoru Bang &
Olufsen. To provedete stisknutím tlačítka GO.
S
SAT* (satelit) Objeví se na displeji po stisknutí
tlačítka SAT* na dálkovém ovladači Beo4.
Každá operace, kterou na dálkovém ovladači
Beo4 provedete, bude směrována na satelitní
programy přijímače Bang & Olufsen.
SELECT Používá se pro naprogramování
posloupností přehrávání disků CD na zařízení
BeoSound 9000.
SETUP Pro nastavení ovládání světel LC 2.

SHIFT Používá se pro ovládání některých funkcí
souvisejících s obsluhou zařízení set-top box
v propojené místnosti. Některé další funkce
mohou také vyžadovat, aby se jako první
zobrazila položka SHIFT.
SP.DEMO (ukázka reproduktorů) Slouží ke
spuštění nahrávky, která vám předvede
schopnosti daného systému. To provedete
stisknutím tlačítka GO.
SOUND (monofonní/stereofonní zvuk/jazyk)
Slouží k přepínání mezi různými druhy zvukového
signálu (monofonní/stereofonní/jazyk), které jsou
aktuálně dostupné v rámci programu přenášeného
rádiem, analogovým a digitálním televizorem;
tuto možnost lze také použít k přepínání
zvukových stop na videokazetě. To provedete
opakovaným stisknutím tlačítka GO.
SPEAKER (reproduktory) Slouží k volbě
požadovaného počtu reproduktorů – v systémech
Bang & Olufsen s prostorovým zvukem. To
provedete stisknutím tlačítek 1 – 5. Při zobrazení
SPEAKER stiskněte tlačítko , , nebo
a nastavte vyvážení reproduktorů.
SRC.OPT (připojení zdroje) Pro budoucí použití.
S.STORE (uložit nastavení zvuku) Slouží
k uložení nastavení zvuku. Funkce S.STORE je
k dispozici pouze v případě, že přidáte funkce
V.SETUP nebo A.SETUP.
STAND Pro natáčení některých video systémů
Bang & Olufsen na motoricky poháněném stojanu.
Stiskněte tlačítko nebo a proveďte operaci;
případně zadejte předvolenou polohu stojanu.
STORE Pro uložení nastavení TV programů/obrazu
(viz V.SETUP) a oblíbených stránek teletextu
(stránky v paměti). Uložení nastavení osvětlovacího
systémů Bang & Olufsen je popsáno v LIGHT.
To provedete stisknutím tlačítka GO, zadáním
příslušného čísla a opětovným stisknutím
tlačítka GO.
SUBCODE (teletextový subkód) Slouží k obsluze
funkce teletextového subkódu na některých
televizorech Bang & Olufsen.
T
TEXT (teletext) Objeví se na displeji po stisknutí
tlačítka TEXT na dálkovém ovladači Beo4.
Všechny operace, které na dálkovém ovladači
Beo4 provedete, budou směrovány na funkce
teletextu (pokud je teletext k dispozici) aktuálně
sledovaného televizního programu.
TRACK Slouží k volbě jednotlivých skladeb na
discích CD v systému BeoSound 9000.
TRACKNG (nastavení hlav) Slouží k jemnému
nastavení pro aktuálně přehrávanou videokazetu.



TREBLE Slouží k nastavení výšek pro některé
systémy Bang & Olufsen. Funkce TREBLE je
k dispozici pouze v případě, že přidáte funkce
A.SETUP nebo V.SETUP. Nastavení proveďte
tlačítkem nebo . Chcete-li upravené
nastavení uložit, viz popis možnosti S.STORE
(zvuková paměť).
TUNE (ladění stanic) Slouží k naladění stanic
na některých televizorech Bang & Olufsen.
Možnost TUNE je dostupná, jen pokud byla
přidána možnost V.SETUP.
TURN Slouží k otočení strany kazet v některých
kazetových magnetofonech Bang & Olufsen. Na
některých videorekordérech Bang & Olufsen se
možnost TURN používá také pro volbu vstupu
videokamery v režimu pozastavení nahrávání. To
provedete stisknutím tlačítka GO.
TV Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka TV na
dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou
na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude
směrována do televizoru Bang & Olufsen.
U
UPDATE (aktualizace teletextu) Slouží
k aktualizaci teletextu na televizorech Bang &
Olufsen TV. To provedete stisknutím tlačítka GO.
Operaci zopakujte, chcete-li zobrazit stránku,
jejíž obsah byl aktualizován.
V
V.AUX (přídavný videozdroj) Pro zapnutí
libovolného přídavného videozařízení
připojeného ve videosystému Bang & Olufsen.
To provedete stisknutím tlačítka GO.
V.AUX2 (druhý přídavný videozdroj) Pro
zapnutí přídavného videozařízení připojeného ve
videosystému Bang & Olufsen a zaregistrovaného
jako zařízení V.AUX2.
VIDEO? Slouží k volbě nastavení Video
vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač Beo4.
K dispozici jsou nastavení produktů VIDEO1,
VIDEO2 a VIDEO3.
VIDEO1 Slouží k volbě nastavení Video
vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač
Beo4. Možnost VIDEO1 podporuje například tyto
produkty: BeoVision Avant, BeoVision 5,
BeoVision 3 (obrazovka 81 cm), BeoCenter AV 5,
BeoCenter AV 9000 a starší modely BeoVision MX.
VIDEO2 Slouží k volbě nastavení Video
vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač
Beo4. Možnost VIDEO2 například podporuje
produkt BeoVision 1, BeoVision MX 8000,
BeoVision 1 Link a BeoCenter 1.
VIDEO3 Slouží k volbě nastavení Video
vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač Beo4.
Možnost VIDEO3 například podporuje produkty
určené pro americký a tchajwanský trh.

V.MEM (V.TAPE*) (videorekordér) Objeví se na
displeji při stisknutí tlačítka V MEM (V TAPE*) na
dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou
na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude
směrována do videorekordéru Bang & Olufsen.
V.OPT (videosystém) Pro programování nastavení
videosystémů. Pro další informace viz OPTION?.
V.SETUP (nastavení videa) Umožňuje přístup
k seznamu speciálních „tlačítek” vyžadovaných pro
nastavení určitých videozařízení Bang & Olufsen:
TUNE Slouží k naladění stanic. Další informace
najdete v popisu možnosti TUNE.
PICTURE Slouží k úpravě obrazu. Další
informace najdete v popisu možnosti PICTURE.
STORE Slouží k uložení upraveného nastavení
nebo přednastavené hodnoty. Další informace
najdete v popisu možnosti STORE.
CLEAR (smazat čísla programů)
Slouží k mazání čísel programů. Další informace
najdete v popisu možnosti CLEAR.
BASS Slouží k úpravě hloubek. Další informace
najdete v popisu možnosti BASS.
TREBLE Slouží k úpravě výšek. Další informace
najdete v popisu možnosti TREBLE.
LOUDNSS (fyziologické ovládání hlasitosti) Úprava
zvuku – zapíná a vypíná funkci fyziologického
ovládání hlasitosti. Další informace najdete
v popisu možnosti LOUDNSS.
S.STORE (zvuková paměť)
Slouží k uložení nastavení zvuku. Další informace
najdete v popisu možnosti S.STORE.
V.TAPE2* (videorekordér 2) Pro zapínání
druhého druhého videorekordéru připojeného
k videosystému Bang & Olufsen. To provedete
stisknutím tlačítka GO.

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití
mohou být bez upozornění změněny.
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