Beo4
Näyttöpainikkeiden hakemisto



Huomautus: Tähdellä (*) merkityt painikkeet
ovat vain Beo4:n aikaisemmissa versioissa.
A
A.AUX (muu äänilaite) Virran kytkeminen
mahdolliseen lisälaitteeseen, joka on kytkettynä
Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmään.
ADD? Tulee näkyviin Beo4:n asetustilassa, ja sen
avulla lisätään näyttöpainikkeita Beo4:n näyttöön.
Siirry Beo4:n asetustilaan ja tuo ADD? näyttöön.
Tuo lisättävissä olevien näyttöpainikkeiden
luettelo näyttöön painamalla GO-painiketta.
Painamalla GO-painiketta uudelleen lisäät
parhaillaan valittuna olevan näyttöpainikkeen
ylimmäksi valittujen näyttöpainikkeiden
luetteloon, jonka saat käyttöösi painamalla
LIST-painiketta. Voit myös painaa esimerkiksi
numeropainiketta 3, jolloin näyttöpainike
sijoitetaan kolmanneksi luetteloon.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV, videonauhuri 2) AV:n
ja sen jälkeen DVD2:n (V.TAPE2*) valitseminen.
A.MEM (A.TAPE*) (kasettinauhuri) Tulee
näyttöön painettaessa Beo4:n A MEM (V TAPE*)
-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella
tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen
-videonauhuriin.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (kasettinauhuri 2)
Virran kytkeminen toiseen Bang & Olufsen
-audiojärjestelmään kytkettyyn kasettinauhuriin.
A-N.MUS (AV, Internet-musiikki) AV:n ja
N.MUSICin valitseminen.
A.OPT (ääni) Järjestelmäasetusten ohjelmoiminen
äänentoistojärjestelmää varten. Kohdassa
OPTION? on lisätietoja.
A.SETUP (äänentoistoasetukset) Tuo käytettäviksi
joukon näyttöpainikkeita, joita tarvitaan tiettyjen
Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmien
äänentoiston säätämiseen.
A.SETUP täytyy lisätä, jotta seuraavat äänen
säätämisessä tarvittavat näyttöpainikkeet
voidaan tuoda näyttöön:
BASS – äänentoistojärjestelmän bassoäänien
säätäminen.
TREBLE – äänentoistojärjestelmän
diskanttiäänien säätäminen.
LOUDNSS (loudness) – loudness-toiminnon
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Kohdassa LOUDNSS on lisätietoja.
S.STORE (äänen tallentaminen) – äänen
säätöjen tallentaminen. Kohdassa S.STORE on
lisätietoja.
A.TAPE* (kasettinauhuri) Tulee näyttöön, kun
painat Beo4:n A TAPE* -painiketta. Tällöin kaikki
Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet
kohdistuvat Bang & Olufsen -kasettinauhuriin.
A.TAPE2* (kasettinauhuri 2) Virran kytkeminen
toiseen kasettinauhuriin, joka on kytkettynä
Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmään.

AUDIO? Äänentoistoasetusten valitseminen
Beo4-kauko-ohjaimeen. Käytettävissä ovat
asetukset AUDIO1 ja AUDIO2.
AUDIO1 Äänentoistoasetusten valitseminen
Beo4-kauko-ohjaimeen. AUDIO1 tukee
kaikkia Bang & Olufsenin audiojärjestelmiä
BeoSound 9000 -järjestelmää lukuun ottamatta.
AUDIO2 Äänentoistoasetusten valitseminen
Beo4-kauko-ohjaimeen. AUDIO2 tukee
BeoSound 9000 -järjestelmää.
AV Ilmaisee, että audio-/videotoiminto on käytössä.
Tällöin television ääntä siirretään äänijärjestelmään
kytkettyihin kaiuttimiin tai päinvastoin.
Toiminto on käytettävissä vain, jos äänen- ja
kuvantoistojärjestelmät on kytketty toisiinsa.
AVANT Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset
ovat BeoVision Avantin mukaiset.
AVANTUS Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset
ovat BeoVision Avantin Yhdysvaltoja varten
tarkoitetun version mukaiset.
A-V.AUX (AV V.AUX) AV:n ja sitten V.AUX:in
valitseminen.
AV-N.RA (AV Net radio) AV:n ja sitten N.RADIOn
valitseminen.
AV-PC (AV PC) AV:n ja sitten PC:n valitseminen.
A-V.TP2* (AV videonauhuri 2) AV:n ja sitten
V.TAPE2*:n valitseminen.
AV5 Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset
ovat BeoCenter AV 5:n mukaiset.
AV9000 Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset
ovat BeoSystem AV 9000:n mukaiset.
B
BASIC Ilmaisee, että Beo4:n äänentoistoasetukset
ovat kaikkien muiden Bang & Olufsen
-äänentoistojärjestelmien kuin BeoSound 9000:n
mukaiset.
BASS Tiettyjen Bang & Olufsen -järjestelmien
bassoäänien säätäminen. Saat toiminnon BASS
käyttöön lisäämällä näyttöpainikkeen A.SETUP
tai V.SETUP. Jos haluat tallentaa ääniasetukset,
katso lisätietoja kohdasta S.STORE (äänen
tallentaminen).
BATTERY Ilmaisee, että Beo4-kauko-ohjaimen
paristot täytyy vaihtaa.
BC1 Ilmaisee, että Beo4-kauko-ohjaimen
kuvantoistoasetukset ovat BeoCenter 1:n mukaiset.
BS9000 Ilmaisee, että Beo4:n äänentoistoasetukset
ovat BeoSound 9000:n mukaiset.
BV1 Ilmaisee, että Beo4-kauko-ohjaimen
kuvantoistoasetukset ovat BeoVision 1:n mukaiset.
C
CAMERA (CAMCORD*) (videokamera)
Videokameran tulon valitseminen
Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään.

CD (CD-soitin) Tulee näyttöön painettaessa
Beo4:n CD-painiketta. Tällöin kaikki Beo4kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet
kohdistuvat Bang & Olufsen -CD-soittimeen.
CD2* (CD-soitin 2) Virran kytkeminen toiseen
CD-soittimeen, joka on kytkettynä tiettyihin
Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmiin.
CDV (kuvalevysoitin) Virran kytkeminen
kuvalevysoittimeen, joka on kytkettynä
Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään.
CLEAR Kanavanumeroiden poistaminen
uusimmista Bang & Olufsen -televisioista. Lisää
ensin V.SETUP, jotta CLEAR tulee käyttöön.
CLOCK Kellonajan näyttäminen tietyissä Bang &
Olufsen -laitteissa. Katso lisätietoja kyseisen
laitteen käyttöohjeesta.
CONFIG? Tietyn laitteen mukaisten asetusten
määrittäminen Beo4-kauko-ohjaimeen. Voit
valita äänen- tai kuvantoistojärjestelmän
mukaiset asetukset.
COUNTER (laskuri) Voit etsiä haluamasi
laskurilukeman videonauhalta. Paina LISTpainiketta toistuvasti, kunnes COUNTER tulee
näyttöön. Näppäile haluamasi laskurilukema
käyttäen numeropainikkeita.
D
DOORCAM* (ovikamera) Toiminto liittyy
tiettyihin Bang & Olufsen -laitteisiin.
DTV (SAT*) (digitaalitelevisio) Tulee näyttöön
painettaessa Beo4:n DTV (SAT*) -painiketta.
Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät
ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsenin
digitaalitelevisiolähteeseen.
DVD (DVD-levy) Tulee näyttöön painettaessa
Beo4:n DVD-painiketta. Tällöin kaikki
Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet
kohdistuvat DVD-soittimeen.
DVD2 (V.TAPE2*) (toinen DVD-soitin tai
videonauhuri) Virran kytkeminen toiseen
Bang & Olufsen -videojärjestelmään
kytkettyyn videonauhuriin. Kytke virta
painamalla GO-painiketta.
E
EDIT Käytetään ohjelmoitujen CD-levyn kappaleiden
toistoon BeoSound 9000 -järjestelmässä.
F
FORMAT (kuvan muoto) Bang & Olufsen
-laajakuvantoistojärjestelmän kuvan optimointiin.
Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöohjeesta.



I
INDEX (tekstitelevision hakemistosivu) Tuo
näyttöön tekstitelevision hakemistosivun
(s. 100). Lisää INDEX Beo4-kauko-ohjaimen
toimintoluetteloon. Siirry tekstitelevisioon
painamalla TEXT-painiketta. Paina LIST-painiketta
toistuvasti, kunnes INDEX tulee näyttöön.
Tuo sivu näkyviin painamalla GO-painiketta.
L
LAMP (lampun valo-ohjain) Tietyn järjestelmään
kuuluvan lampun sytyttäminen. Toiminnon
käyttäminen edellyttää, että Bang & Olufsen
-valo-ohjainyksikkö on asennettuna. Paina LISTpainiketta, kunnes LAMP tulee näyttöön. Lisää
näyttöpainike, ellei se ole jo käytettävissä, ja
näppäile lampun numero (1–9).
LARGE (tekstitelevisio: suurentaminen)
Käytetään kuvaruudussa näkyvän tekstitelevision
sivun suurentamiseen tietyissä Bang & Olufsen
-televisioissa. Siirry tekstitelevisiotoimintoon. Tuo
LARGE näkyviin painamalla toistuvasti LIST.
Suurenna sivun osa painamalla GO. Suurenna
sivun toinen puolisko painamalla GO ja palauta
sivu tavallisen tekstitelevision sivun kokoiseksi
painamalla GO uudelleen.
L-DVD2 (linkki, toinen DVD-soitin tai
videonauhuri) LINKin ja sen jälkeen DVD2:n
valitseminen.
LIGHT (valo-ohjain) Tulee näyttöön, kun painat
Beo4:n LIGHT-painiketta. Tällöin kaikki
Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet
kohdistuvat Bang & Olufsen -valo-ohjaimiin.
LINK Painiketta täytyy käyttää tietyissä linkitykseen
liittyvissä toiminnoissa. LINK on lisättävä
Beo4-kauko-ohjaimeen, jotta seuraavat
toiminnot olisivat mahdollisia:
1. Jos haluat, että lisähuoneesta voidaan ottaa
yhteys järjestelmän ensisijaiseen
käyttöhuoneeseen sijoitettuun dekooderiin, tuo
LINK Beo4:n näyttöön ja paina TV.
2. Jos samanlainen laite, esimerkiksi kuvanauhuri
(VTR), on sijoitettuna sekä päähuoneeseen että
lisähuoneeseen ja lisähuoneesta halutaan ottaa
yhteys päähuoneessa olevaan kuvanauhuriin
eikä lisähuoneessa olevaan kuvanauhuriin, on
toimittava seuraavasti: tuo LINK Beo4:n näyttöön
ja paina sen jälkeen V MEM (V TAPE*).
3. Jos lisähuoneen laite, esimerkiksi BeoLab 3500,
on sijoitettuna samaan huoneeseen kuin
päähuoneen laite, esimerkiksi Avant ja Ouverture
(Option 4).

4. Yhteensopivuusasetukset, jos esimerkiksi
X-tra-kaiuttimet ja televisio on sijoitettu
lisähuoneeseen, tai X-tra-televisio ja mallin
LX 2802 televisio tai muu vanha Bang & Olufsen
-televisio on sijoitettu lisähuoneeseen. Voit ottaa
linkitysasetukset käyttöön seuraavasti: tuo LINK
Beo4-kauko-ohjaimen näyttöön ja paina
haluamaasi laitepainiketta (TV, RADIO, CD,
A MEM [A TAPE*], V MEM [V TAPE*]).
LINK-AV (linkitetty äänen- tai kuvantoistolaite)
Voit siirtää stereoäänen pääasiallisesta
Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmästä
lisähuoneeseen, jossa on toissijainen
kuvantoistolaite, tavallisesti televisio. Tästä
toiminnosta on hyötyä, jos televisiodekooderi on
kytkettynä pääasialliseen kuvantoistojärjestelmään.
Lisää toiminto Beo4:n toimintoluetteloon ja
paina LIST-painiketta, jolloin LINK-AV tulee
näyttöön. Paina sen jälkeen TV-painiketta.
L-N.MUS N.MUSICin valitseminen lisähuoneessa.
L-N.RA N.RADIOn valitseminen lisähuoneessa
L.OPT (linkittäminen) Järjestelmän ohjelmoiminen
lisähuoneen laitteita varten. Käytä toimintoa
L.OPT linkitystoiminnon ohjelmoimiseen.
Lisätietoja on kohdassa OPTION?.
LOUDNSS (loudness) Loudness-toiminnon
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
tietyissä Bang & Olufsen -järjestelmissä.
LOUDNSS on käytettävissä vain, jos A.SETUP
tai V.SETUP on lisätty. Loudness-toiminnon
tehtävänä on paikata ihmiskorvan vajavaista
kykyä erottaa voimakkaat ja heikot basso- ja
diskanttiäänet soitettaessa musiikkia hiljaisella
äänenvoimakkuudella. Paina LIST-painiketta,
kunnes LOUDNSS tulee näyttöön. Ota loudnesstoiminto käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla GO-painiketta toistuvasti. Voit tallentaa
tekemäsi säädön. Katso lisätietoja kohdasta
S.STORE (äänen säätöjen tallentaminen).
L-PC (linkitetty PC) Valitaan LINK ja sen jälkeen
PC.
L-PHONO* (linkitetty PHONO) Valitaan LINK ja
sen jälkeen PHONO.
L-V.AUX (linkitetty V.AUX) Käytetään joissain
tilanteissa lisälaitteen signaalin viemiseksi
linkkihuoneeseen.
L-V.TP2* (linkitetty kuvanauhuri 2) LINK in ja
sen jälkeen V.TAPE2*:n valitseminen.

M
MIX (tekstitelevisio: yhdistäminen) Tiettyjen
Bang & Olufsen -televisioiden toiminto, jonka
avulla tekstitelevision sivu ja televisiokuva
voidaan näyttää kuvaruudussa samanaikaisesti.
Siirry tekstitelevisioon ja paina LIST-painiketta
toistuvasti, kunnes MIX tulee näyttöön. Paina
GO-painiketta.
MOVE? Tulee näyttöön Beo4:n asetustilassa.
Tämän toiminnon avulla voit muuttaa Beo4kauko-ohjaimen näyttöpainikkeiden järjestystä.
Siirry Beo4:n asetustilaan ja tuo MOVE? näyttöön.
Paina GO-painiketta ja tuo siirrettävissä olevia
näyttöpainikkeita näyttöön yksi kerrallaan.
Paina GO-painiketta uudelleen. Tästä seuraa,
että parhaillaan valittuna oleva näyttöpainike tulee
ensimmäisenä näyttöön, kun LIST-painiketta
painetaan. Voit myös painaa esimerkiksi
numeropainiketta 3, jolloin näyttöpainike
sijoitetaan luetteloon kolmanneksi.
MX Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset
ovat BeoVision MX:n mukaiset.
MX-järjestelmäasetuksia on syytä käyttää myös
ohjattaessa BeoVision MX -televisioita ja muita
vanhoja Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmiä
Beo4-kauko-ohjaimella. Edellä mainittujen
järjestelmien säätäminen ja asetusten
määrittäminen edellyttää, että lisätään V.SETUP.
N
NONE Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset
ovat NONE (ei mitään). Asetusta käytetään,
kun Beo4-kauko-ohjaimeen ohjelmoidaan vain
äänentoistoasetukset. Tällöin mitkään
kuvantoistotoiminnot eivät ole käytettävissä.
N.MUSIC (Internet-musiikki) Järjestelmään
kytketylle tietokoneelle tallennettujen MP3ja WMA-muotoisten musiikkitiedostojen
toistaminen. Aloita tiedostojen toistaminen
painamalla GO-painiketta. Kun N.MUSIC näkyy
näytössä ja kappaletta toistetaan, kappaleita
voidaan selata painamalla tai ; soittolistaa
voidaan vaihtaa painamalla tai ; toisto
voidaan keskeyttää painamalla STOP ja toistoa
voidaan jatkaa painamalla GO.
N.RADIO (Internet-radio) Internet-radion
käyttäminen kytketyn tietokoneen kautta.
Käynnistä Internet-radio painamalla GO-painiketta.
Kun N.RADIO näkyy näytössä ja kappaletta
toistetaan, kappaleita voidaan selata painamalla
tai ; soittolistaa voidaan vaihtaa painamalla
tai ; toisto voidaan keskeyttää painamalla
STOP ja toistoa voidaan jatkaa painamalla GO.



O
OPTION? (käyttövaihtoehdot) Tulee näyttöön
Beo4:n asetustilassa. Paina ensin valmiustilan
painiketta ja LIST-painiketta ja sen jälkeen
LIST-painiketta toistuvasti. Tämän toiminnon avulla
voit ohjelmoida Bang & Olufsen -järjestelmän
asetukset. Paina GO-painiketta ja sen jälkeen
LIST-painiketta, kunnes haluamasi ominaisuuden
ohjelmoiminen tulee näyttöön:
V.OPT (kuvantoisto)
A.OPT (äänentoisto)
L.OPT (linkittäminen)
Kun oikea ominaisuus tulee näkyviin, näppäile
haluamasi numero.
P
PAGE (tekstitelevision sivun valitseminen)
Tekstitelevision sivun valitseminen tietyissä
Bang & Olufsen -televisioissa. Tavallisesti ensin
on valittava GO TO. Näppäile sen sivun numero,
jolle haluat siirtyä, tai paina tai .
PC Valitse PC, jotta voit säätää Bang & Olufsenin
BeoLink-järjestelmään kytketyn tietokoneen
ääntä Beo4-kauko-ohjaimella.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (kaksikuvatoiminto,
videonauhuri 2) DVD2:n (V.TAPE2*)
näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.
PHONO* (levysoitin) Virran kytkeminen Bang &
Olufsen -levysoittimeen. Kytke virta painamalla
GO-painiketta. Kun PHONO on näytössä levyn
toistamisen aikana, voit selata kappaleita
painamalla tai . Voit keskeyttää toiston
painamalla STOP-painiketta ja jatkaa sitä
uudelleen painamalla GO-painiketta.
PICTURE Muiden uusien Bang & Olufsenin kaukoohjainten PICTURE-painikkeeseen liittyvien
toimintojen käyttäminen. Joissakin vanhoissa
kuvantoistojärjestelmissä toiminto saattaa liittyä
moottoroituun jalustaan, kaksikuvatoimintoon
tai kuvan säätämiseen. V.SETUP on lisättävä,
jotta toimintoa PICTURE voidaan käyttää.
P-AND-P (kaksikuvatoiminto) Kaksikuvatoiminnon
käyttäminen tietyissä Bang & Olufsen -televisioissa.
Voit esimerkiksi painaa TV-painiketta, jolloin
lähdetelevision kuva näkyy oikealla puolella.
P.MUTE (kuvan mykistys) Tuo kuvan näyttöön tai
vie sen pois näytöstä. Valitse P.MUTE painamalla
toistuvasti LIST ja vaihda asetusta painamalla GO.
Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa televisiossa.
P-PC (kaksikuvatoiminto, PC) Tietokoneen
kuvan näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.
P-V.AUX (kaksikuvatoiminto, V.AUX)
Liittimeen V.AUX kytketyn lähteen näyttäminen
oikeanpuoleisessa kuvassa.
P-V.AU2 (kaksikuvatoiminto, V.AUX2)
V.AUX2:ksi rekisteröidyn lähteen näyttäminen
oikeanpuoleisessa kuvassa.

P-V.TP2* (kaksikuvatoiminto, videonauhuri 2)
V.TAPE2*-signaalin näyttäminen oikeanpuoleisessa
kuvassa.
R
RADIO Tulee näyttöön, kun painat Beo4:n
RADIO-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kaukoohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat
Bang & Olufsen -radioon.
RANDOM (satunnaissoitto) Satunnaissoiton
ottaminen käyttöön tietyissä uusimmissa
Bang & Olufsen -CD-soittimissa. Kun RANDOM
on näytössä, paina GO-painiketta, jotta
satunnaissoitto alkaa.
RECLOCK (tallennuslukko) Tulevaan käyttöön.
RECORD2 (A.MEM2:n/A.TAPE2*:n tai
DVD2:n/V.TAPE2*:n tallentaminen) Lisättävä,
kun videojärjestelmään kytketään toinen
videonauhuri. Käynnistää nauhoituksen toisessa
Bang & Olufsen -audio- tai -videonauhurissa.
Aloita tallennus painamalla kahdesti GO.
REMOVE? Tulee näyttöön Beo4:n asetustilassa.
Tämän toiminnon avulla voit poistaa
näyttöpainikkeita Beo4:n näytöstä. Siirry Beo4:n
asetustilaan ja tuo REMOVE? näyttöön. Paina
GO-painiketta, jotta näyttöpainikkeita alkaa
tulla näyttöön. Poista näkyvissä oleva
näyttöpainike painamalla GO-painiketta.
REPEAT (toistuva soitto) Toistuvan soiton
ottaminen käyttöön uusimmissa Bang &
Olufsen -CD-soittimissa. Kun REPEAT näkyy
näytössä, paina GO-painiketta, jotta toistuva
soitto alkaa.
RESET Kuvan ja äänen säätöjen palauttaminen
oletusasetuksiin. Palauta oletusasetukset
painamalla GO-painiketta.
RETURN (tallenteeseen palaaminen)
Tallenteeseen palaaminen tietyissä Bang &
Olufsen -kasettinauhureissa. Palaa tallenteen
alkuun painamalla GO-painiketta.
REVEAL (Teletext reveal) Tekstitelevision
piilotetun tekstin näyttäminen Bang & Olufsen
-televisioissa. Näytä piilotettu teksti painamalla
GO-painiketta.
S
SAT* (satelliittikanavat) Tulee näyttöön
painettaessa Beo4:n SAT*-painiketta.
Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät
ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen
-satelliittikanaviin.
SELECT Usean CD-levyn ohjelmoiminen toistoa
varten BeoSound 9000 -järjestelmässä.
SETUP LC 2 -valo-ohjauksen määrittäminen.
SHIFT Tiettyjen lisälaitteisiin liittyvien toimintojen
käyttäminen linkityshuoneessa. Tiettyjen muiden
toimintojen käyttäminen saattaa edellyttää
myös, että SHIFT tuodaan ensin näyttöön.

SP.DEMO (kaiuttimien testaaminen)
Järjestelmän kaiuttimien testaaminen.
Testaa kaiuttimia painamalla GO-painiketta.
SOUND (mono-/stereoääni/kieli) Aktiivisena
olevan radio-, televisio- tai satelliittiohjelman
mono- tai stereoäänen tai kielen valitseminen
tai videonauhan ääniraidan valitseminen. Suorita
valinta painamalla GO-painiketta toistuvasti.
SPEAKER (kaiuttimet) Bang & Olufsen
-äänentoistojärjestelmän kaiuttimien määrän
valitseminen. Valitse kaiuttimien määrä
näppäilemällä jokin numeroista 1–5. Kun
SPEAKER on näytössä, säädä kaiuttimien
tasapaino painamalla , , tai .
SRC.OPT (lähteen asetus) Tulevaan käyttöön.
S.STORE (äänen säätöjen tallentaminen)
Äänen säätöasetusten tallentaminen. S.STORE
on käytettävissä vain, kun V.SETUP tai A.SETUP
on lisätty.
STAND Tiettyjen Bang & Olufsen -videojärjestelmien
moottoroidun jalustan kääntäminen. Käännä
moottoroitua jalustaa painamalla tai tai
näppäilemällä jalustan oletusasento.
STORE Televisiokanavien tai kuvansäätöasetusten
tallentaminen (katso kohta V.SETUP) ja usein
käytettävien tekstitelevision sivujen tallentaminen
(muistisivut). Bang & Olufsen -valoasetusten
tallentaminen (katso kohta LIGHT). Suorita
tallentaminen painamalla GO-painiketta,
kirjoittamalla oikea numero ja painamalla
GO-painiketta uudelleen
SUBCODE (tekstitelevision alakoodi)
Tekstitelevision alasivutoiminnon käyttäminen
tietyissä Bang & Olufsen -televisioissa.
T
TEXT (tekstitelevisio) Tulee näyttöön
painettaessa Beo4:n TEXT-painiketta.
Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät
ohjaustoimet kohdistuvat parhaillaan katsottavan
televisio-ohjelman tekstitelevisiotoimintoon, jos
tekstitelevisio on käytettävissä.
TRACK CD-levyn kappaleiden valitseminen
BeoSound 9000 -järjestelmässä.
TRACKNG (kuvan asetusten säätäminen)
Parhaillaan katsottavan videonauhan kuvan
asetusten säätäminen.
TREBLE Tiettyjen Bang & Olufsen -järjestelmien
diskanttiäänien säätäminen. TREBLE on
käytettävissä vain, kun A.SETUP tai V.SETUP
on lisätty. Säädä painamalla tai . Kohdassa
S.STORE (äänen säätöjen tallentaminen) on
tietoja äänen säätöjen tallentamisesta.
TUNE (kanavien virittäminen) Kanavien
virittäminen tietyissä Bang & Olufsen
-televisioissa. TUNE on käytettävissä vain,
kun V.SETUP on lisätty.



TURN Kasetin kääntäminen tietyissä Bang &
Olufsen -kasettinauhurijärjestelmissä eli kasetin
toisen puolen toistaminen. Tietyissä Bang &
Olufsen -kuvanauhureissa toimintoa TURN
käytetään myös videokameran tulon valitsemiseen
äänityksen taukotilassa. Suorita toiminto
painamalla GO-painiketta.
TV Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n
TV-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kaukoohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat
Bang & Olufsen -televisioon.
U
UPDATE (tekstitelevision päivittäminen)
Tekstitelevision päivitystoiminnon käyttäminen
Bang & Olufsen -televisioissa. Käytä toimintoa
painamalla GO-painiketta. Toista tämä, niin
päivitetty sivu tulee kuvaruutuun.
V
V.AUX (muu videolaite) Voit kytkeä virran
mahdolliseen lisälaitteeseen, joka on kytketty
Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään.
Kytke virta painamalla GO-painiketta.
V.AUX2 (toinen lisävideolähde) Bang & Olufsen
-videojärjestelmään kytketyn ja V.AUX2:ksi
rekisteröidyn lisävideolaitteen virran kytkeminen.
VIDEO? Kuvantoistoasetusten valitseminen Beo4kauko-ohjaimeen. Käytettävissä ovat asetukset
VIDEO1, VIDEO2 ja VIDEO3.
VIDEO1 Kuvantoistoasetusten valitseminen Beo4kauko-ohjaimeen. VIDEO1 tukee esimerkiksi
seuraavia: BeoVision Avant, BeoVision 5,
BeoVision 3 (32 tuuman näyttö), BeoCenter AV 5,
BeoCenter AV 9000 ja aikaisemmat BeoVision MX
-mallit.
VIDEO2 Kuvantoistoasetusten valitseminen
Beo4-kauko-ohjaimeen. VIDEO2 tukee
seuraavia: BeoVision 1, BeoVision MX 8000,
BeoVision 1 Link ja BeoCenter 1.
VIDEO3 Kuvantoistoasetusten valitseminen
Beo4-kauko-ohjaimeen. VIDEO3 tukee
Amerikan ja Taiwanin markkinoiden videotuotteita.
V.MEM (V.TAPE*) (videonauhuri) Tulee näyttöön
painettaessa Beo4:n V MEM (V TAPE*) -painiketta.
Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät
ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen
-videonauhuriin.
V.OPT (kuvantoistojärjestelmä)
Järjestelmäasetusten määrittäminen
kuvantoistojärjestelmää varten. Lisätietoja on
kohdassa OPTION?.

V.SETUP (kuvantoistoasetukset) Tuo käytettäviksi
joukon näyttöpainikkeita, joita tarvitaan
tiettyjen Bang & Olufsen -kuvantoistolaitteiden
asetusten määrittämiseen:
TUNE Kanavien virittäminen. Kohdassa TUNE
on lisätietoja.
PICTURE Kuvan säätäminen. Kohdassa
PICTURE on lisätietoja.
STORE Säätöjen ja asetusten tallentaminen.
Kohdassa STORE on lisätietoja.
CLEAR (kanavanumeroiden poistaminen).
Kanavanumeroiden poistaminen. Kohdassa
CLEAR on lisätietoja.
BASS Bassoäänien säätäminen. Kohdassa
BASS on lisätietoja.
TREBLE Diskanttiäänien säätäminen. Kohdassa
TREBLE on lisätietoja.
LOUDNSS (loudness) Loudness-toiminnon
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Kohdassa LOUDNSS on lisätietoja.
S.STORE (äänen säätöjen tallentaminen)
Äänen säätöasetusten tallentaminen.
Kohdassa S.STORE on lisätietoja.
V.TAPE2* (kuvanauhuri 2) Virran kytkeminen
toiseen kuvanauhuriin, joka on kytkettynä
Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään.
Kytke virta painamalla GO-painiketta.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
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