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הערה! "לחצנים" המסומנים בכוכבית )*( מתייחסים רק לגרסאות קודמות
של השלט-רחוק מדגם .Beo4
הערה! השימוש הכללי במילה ”וידאו“ מתייחס לטלוויזיות ,למכשירי וידאו
ולנגני  .DVDהשימוש הספציפי בביטוי ”מכשיר וידאו“ מתייחס למכשירים
מסוג זה בלב ד.
A
) A.AUXמקור שמע נוסף( להפעלת ציוד נוסף כלשהו המחובר למערכת
השמע  Bang & Olufsenשלכם.
? ADDמופיע כאפשרות ב Beo4 -מצב קביעת הגדרות .מאפשר הוספת
"לחצנים" נוספים לתצוגת  .Beo4פתחו את מצב קביעת ההגדרות של
 Beo4ולחצו על ? ,ADDלחצו על  GOוהתחילו להציג את ה"לחצנים" שניתן
להוסיפם – לחצו על  GOכדי להוסיף את ה"לחצן" המוצג כרגע כ"לחצן"
הנוסף שיוצג ראשון בעת הלחיצה על  ,LISTאו ,לדוגמה ,לחצו על  3כדי
להעבירו למקום השלישי ברשימת ה"לחצנים" הנוספים שלכם.
) (A-V.TP2*) A-DVD2הקלטת וידאו  (AV 2לבחירה של  AVואח"כ של
.(V.TAPE2*) DVD2
) (A.TAPE*) A.MEMהקלטת שמע( מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן
 (A TAPE*) A MEMב .Beo4 -כל פעולה שתבצעו ב Beo4 -תתייחס
למכשיר הקלטת השמע של  Bang & Olufsenשברשותכם.
) (A.TAPE2*) A.MEM2הקלטת שמע  (2להפעלת מכשיר הקלטת שמע שני
המחובר למערכת השמע  Bang & Olufsenשלכם.
) A-N.MUSמוסיקה מהמחשב  (AVלבחירה של  AVואח"כ של .N.MUSIC
) A.OPTאפשרות שמע( לתכנות הגדרות מערכת עבור מערכות שמע.
לפרטים נוספים ,עיינו תחת ?.OPTION
) A.SETUPהגדרות שמע( מעניק גישה לרשימת "לחצנים" נוספים הדרושים
לכוונון הצליל של מספר מערכות שמע של  ;Bang & Olufsenאת
 A.SETUPיש להוסיף כדי שניתן יהיה להציג את ה"לחצנים" הבאים
לצורך כוונון הצליל:
 – BASSכוונון רמת הבסים במערכת השמע.
 – TREBLEכוונון רמת הטרבל במערכת השמע.
) LOUDNSSקיזוז עוצמת שמע( – הדלקה או כיבוי של פונקציית
 ;Loudnessלפרטים נוספים ,עיינו תחת  LOUDNSSברשימה זו.
) S.STOREשמירת הגדרות צליל( – גישה לשמירת הגדרות כוונון הצליל;
לפרטים נוספים ,עיינו תחת .S.STORE
*) A.TAPEרשמקול( מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן * A TAPEב-
 .Beo4כל פעולה שתבצעו ב Beo4 -תתייחס לרשמקול של & Bang
 Olufsenשברשותכם.
*) A.TAPE2רשמקול  (2להפעלת רשמקול שני המחובר למערכת השמע
 Bang & Olufsenשלכם.
? AUDIOלבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר  .Beo4ניתן לבחור בין
הגדרות ציוד  AUDIO1ו .AUDIO2 -
 AUDIO1לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר  Beo4. AUDIO1תומך בכל
מערכות השמע של  ,Bang & Olufsenלמעט .BeoSound 9000
 AUDIO2לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר  Beo4. AUDIO2תומך ב-
.BeoSound 9000
 AVמציין שפונקציית שמע/וידאו פועלת ,ומעבירה ,למשל ,את אות השמע
מהטלוויזיה לרמקולים המחוברים למערכת השמע ,או להיפך .הדבר תקף
רק אם מערכות הווידאו והשמע שלכם מחוברות זו לזו.
 AVANTמציין את הגדרות ציוד הווידאו ב Beo4 -המוקדשות ל-
.BeoVision Avant

 AVANTUSמציין את הגדרות ציוד הווידאו ב Beo4 -המוקדשות לגרסה
האמריקאית של .BeoVision Avant
) A-V.AUXיציאת  AVנוספת( לבחירה של  AVואח"כ של .V.AUX
) AV-N.RAרדיו רשת  (AVלבחירה של  AVואח"כ של .N.RADIO
) AV-PCמחשב  (AVלבחירה של  AVואח"כ של .PC
*) A-V.TP2מכשיר וידאו  (AV 2לבחירה של  AVואח"כ של *.V.TAPE2
 AV5מציין את הגדרות ציוד הווידאו ב Beo4 -המוקדשות ל-
.BeoCenter AV 5
 AV9000מציין את הגדרות ציוד הווידאו ב Beo4 -המוקדשות ל-
.BeoSystem AV 9000
B
 BASICמציין את הגדרות ציוד השמע בכל מערכות השמע של
 ,Bang & Olufsenלמעט .BeoSound 9000
 BASSלכוונון צליל הבס במערכות  Bang & Olufsenמסוימות .כדי לגשת
ל ,BASS-עליכם להוסיף את  A.SETUPאו את  V.SETUPעל פי
הצורך .אם ברצונכם לשמור הגדרות צליל ,עיינו תחת ) S.STOREשמירת
הגדרות צליל( לפרטים נוספים.
 BATTERYמציין שהגיע הזמן להחליף את הסוללות בשלט-רחוק מדגם
.Beo4
 BC1מציין את הגדרות ציוד הווידאו ב Beo4 -המוקדשות ל-
.BeoCenter 1
 BS9000מציין את הגדרות ציוד השמע ב Beo4 -המוקדשות ל-
.BeoSound 9000
 BV1מציין את הגדרות ציוד הווידאו ב Beo4 -המוקדשות ל-
.BeoVision 1
C
) (CAMCORD*) CAMERAמצלמת וידאו( לבחירת כניסת מצלמת וידאו
למערכות וידאו של .Bang & Olufsen
) CDנגן תקליטורים( מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן  CDב.Beo4 -
כל פעולה שתבצעו ב Beo4 -תתייחס לנגן התקליטורים של
 Bang & Olufsenשברשותכם.
*) CD2נגן תקליטורים  (2להפעלת נגן תקליטורים שני במערכות
 Bang & Olufsenמסוימות.
) CDVנגן וידאו דיסק( להפעלת נגן וידאו דיסק המחובר למערכת
 Bang & Olufsenשלכם.
 CLEARלמחיקת מספרי תוכניות בטלוויזיות חדישות של
 .Bang & Olufsenכדי לגשת ל ,CLEAR-יש להוסיף
תחילה את .V.SETUP
 CLOCKמציג את השעה במוצרי  Bang & Olufsenמסוימים .לפרטים
נוספים ,עיינו במדריך למשתמש של המכשיר הרלוונטי.
? CONFIGמאפשר לכם לתכנת הגדרות ספציפיות למכשיר כלשהו ב-
 .Beo4ניתן לבחור הגדרות עבור ציוד הווידאו והשמע שלכם.
) COUNTERמיקום מונה( מאפשר לכם למצוא מיקום מונה ספציפי על גבי
קלטת וידאו .לחצו על  LISTשוב ושוב כדי להציג את  COUNTERואז
הקלידו את מיקום המונה הרלוונטי באמצעות מקשי הספרות.

D
*) DOORCAMמצלמת דלת( עבור יישומים מיוחדים של
Bang & Olufsen
) (SAT*) DTV.טלוויזיה דיגיטלית( יופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן
 (SAT*) DTVשל  .Beo4כל פעולה שתבצעו ב Beo4 -תפעיל את
הטלוויזיה הדיגיטלית של  Bang & Olufsenשברשותכם.
) DVDנגן  (DVDמופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן  DVDב .Beo4 -כל
פעולה שתבצעו ב Beo4 -תתייחס לנגן ה DVD -של Bang & Olufsen
שברשותכם.
) (V.TAPE2*) DVD2נגן  DVDאו מכשיר וידאו שני( להפעלת מכשיר וידאו
שני המחובר למערכת הוידאו של  Bang & Olufsenשברשותכם .לשם
כך ,לחצו על .GO
E
 EDITמשמש להשמעה של רצועות מוסיקה מתקליטור ,בסדר שנקבע מראש,
על גבי .BeoSound 9000
F
) FORMATפורמט תמונה( למיטוב פורמט התמונה במערכת טלוויזיה במסך
רחב של  .Bang & Olufsenלפרטים נוספים ,עיינו במדריך למשתמש
הרלוונטי.
I
) INDEXדף האינדקס של  (Teletextפותח את דף האינדקס של Teletext
)דף מס'  .(100הוסיפו את  INDEXלרשימת האפשרויות של .Beo4
הגישה ל Teletext -היא באמצעות לחיצה על  ,TEXTובעקבותיה לחיצה
חוזרת ונשנית על  LISTכדי להציג את  , INDEXולבסוף לחיצה על GO
לפתיחת הדף.
L
) LAMPבקרת תאורה( להדלקת מקור תאורה ספציפי במערכת התאורה שלכם
– נדרשת התקנת מערכת בקרת התאורה של  .Bang & Olufsenלחצו על
 LISTכדי להציג את  ,LAMPהוסיפו את ה"לחצן" אם הוא עדיין אינו מופיע
שם ,ואז הקלידו את מספר מקור התאורה הספציפי ).(9 – 1
) LARGEעבור  :Teletextגדול( משמש במספר דגמי טלוויזיות של
 Bang & Olufsenלצורך הגדלת דף  Teletextשבו אתם צופים .פתחו
את  ,Teletextלחצו על  LISTשוב ושוב כדי להציג את  , LARGEואז לחצו
על  GOכדי להגדיל חלק מהדף .לחצו על  GOכדי להגדיל את חלקו השני
של הדף ,ולחצו על  GOשוב כדי להחזירו לגודלו המקורי.
) L-DVD2חיבור נגן  DVDאו מכשיר וידאו שני( לבחירת  LINKואז .DVD2
) LIGHTבקרת תאורה( מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן  LIGHTב-
 .Beo4כל פעולה שתבצעו ב Beo4 -תתייחס למערכת בקרת התאורה של
 Bang & Olufsenשברשותכם.
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 LINKיש להשתמש בו כאשר מצוין שימוש בלחצן  .LINKיש להוסיף את
 LINKל Beo4 -שלכם כדי להשיג את הפעולות הבאות:
 .1אם אתם מעוניינים שלממיר בחדר הראשי תהיה גישה מחדר שבו יש
קישור לווידאו ,לדוגמה ,להציג את  LINKבתצוגת  Beo4ואז ללחוץ על TV
כדי להפעיל אפשרות זו.
 .2אם אותו מכשיר נמצא הן בחדר הראשי והן בחדר שבו יש קישור ,למשל,
אם אתם מעוניינים בגישה מהחדר המשני למכשיר וידאו בחדר הראשי,
במקום למכשיר הווידאו הנמצא בחדר המשני ,הציגו את  LINKבתצוגת
 Beo4ואז לחצו על  (V TAPE*) V MEMכדי לעשות כן.
 .3אם מכשיר בחדר המקושר ,למשל  ,BeoLab 3500ימוקם באותו
חדר שבו יש מכשיר מהחדר הראשי ,למשל  AvantוOuverture -
)אפשרות .(4
 .4לצורך הגדרות תאימות ,למשל כאשר מערכת רמקולים  X- traממוקמת
יחד עם טלוויזיה בחדר המקושר; או כאשר מכשיר טלוויזיה  X- traממוקם
בחדר המקושר ביחד עם טלוויזיה ישנה של  ,Bang & Olufsenלדוגמה
טלוויזיה מדגם  .LX2802כדי להפעיל התקנות שבהן מעורבים קישורים
כאלה ,הציגו את  LINKב Beo4 -ואז לחצו על לחצן מכשיר המקור
הרלוונטי – .V MEM (V TAPE*), A MEM (A TAPE*) ,CD ,RADIO ,TV
) LINK-AVקישור שמע/וידאו( משמש לקבלת צליל סטראו ממערכת הווידאו
העיקרית של  Bang & Olufsenבחדר מקושר שבו יש מכשיר טלוויזיה
משני .אפשרות זו שימושית כאשר ממיר טלוויזיה מחובר למערכת
הטלוויזיה הראשית .הוסיפו אותו לרשימת האפשרויות של  ,Beo4לחצו על
 LISTכדי להציג את  LINK-AVואז לחצו על  TVכדי לעשות כן.
 L-N.MUSלבחירת  N.MUSICבחדר המקושר.
 L-N.RAלבחירת  N.RADIOבחדר המקושר.
) L.OPTאפשרות קישור( לתכנות הגדרות מערכת עבור מכשירים בחדר
המקושר .השתמשו ב L.OPT-לתכנות אפשרויות קישור .לפרטים
נוספים ,עיינו ב.OPTION?-
) LOUDNSSקיזוז עוצמת שמע( להדלקה וכיבוי של אפשרות Loudness
במספר מערכות  LOUDNSS .Bang & Olufsenיהיה זמין רק אם נוספו
 A.SETUPאו  .V.SETUPאפשרות  Loudnessמפצה על הרגישות
הפחותה שיש לאוזן האנושית לרמות בס נמוכות ולרמות טרבל גבוהות בעת
האזנה למוסיקה בעוצמת שמע נמוכה .לחצו על  LISTכדי להציג את
 LOUDNSSואז לחצו על  GOשוב ושוב כדי להפעיל או לכבות אפשרות זו.
אם ברצונכם לשמור את ההגדרות שלכם ,עיינו תחת ) S.STOREשמירת
הגדרות צליל( לפרטים נוספים.
) L-PCקישור למחשב( לבחירה של  LINKואח"כ של .PC
*) L-PHONOקישור ל (PHONO -לבחירה של  LINKואח"כ של .PHONO
) L-V.AUXקישור ל (V.AUX -משמש במספר מצבים להעברת האות
מהממיר לחדר המקושר.
*) L-V.TP2קישור למכשיר וידאו  (2לבחירה של  LINKואח"כ של
*.V.TAPE2

M
) MIXעבור  :Teletextמשולב( משמש במספר דגמי טלוויזיות של
 Bang & Olufsenלצורך שילוב דף  Teletextבתמונת הטלוויזיה .פתחו
את  ,Teletextלחצו על  LISTשוב ושוב עד שיוצג  , MIXואז לחצו על .GO
? MOVEמופיע כאפשרות במצב קביעת ההגדרות של  ,Beo4ומאפשר לכם
לסדר מחדש את ה"לחצנים" הנוספים בתצוגת המכשיר .פתחו את מצב
קביעת ההגדרות של  Beo4ולחצו על ? ,MOVEלחצו על  GOוהתחילו
להציג את ה"לחצנים" שניתן להעבירם – לחצו על  GOכדי שה"לחצן" המוצג
כרגע יהפוך להיות ה"לחצן" הנוסף שיוצג ראשון בעת הלחיצה על  ,LISTאו,
לדוגמה ,לחצו על  3כדי להעבירו למקום השלישי ברשימת ה"לחצנים"
הנוספים שלכם.
 MXמציין את הגדרות הטלוויזיה של  Beo4המוקדשות ל-
 .BeoVision MXבהגדרות מכשיר זה יש להשתמש גם עבור גרסאות
ישנות יותר של טלוויזיות  BeoVision MXוכן דגמים ישנים אחרים של
 .Bang & Olufsenכדי לכוונן ולהגדיר מערכות ישנות יותר כגון אלו,
יש להוסיף תחילה את .V.SETUP

P
) PAGEבחירת דף  (Teletextלבחירת דפי  Teletextבמספר דגמי
טלוויזיות של ) Bang & Olufsenכאשר נדרש בדרך כלל ללחוץ על GO
 TOלצורך גישה( .הקלידו את מספר הדף שבו אתם מעוניינים ,או לחצו על
או על
 PCבחרו ב PC-כדי להשתמש ב Beo4 -לכוונון הצליל ממחשב אישי
המחובר למערכת  BeoLinkשל .Bang & Olufsen
) (P-V.TP2*) P-DVD2תמונה-לצד-תמונה במכשיר וידאו  (2להצגת DVD2
)* (V.TAPE2בתמונה שמימין.
*) PHONOמקול( להפעלת מקול )להשמעת תקליטי ויניל( של & Bang
 .Olufsenלשם כך ,לחצו על  .GOבעוד  PHONOמוצג ,והתקליט מנגן,
תוכלו ללחוץ על או על כדי לעבור בין הרצועות; ועל  STOPאו על
 GOכדי להפסיק את ההשמעה ולחדשה.
 PICTUREלהפעלת האפשרויות השונות הקשורות ללחצן PICTURE
במכשירי שלט-רחוק חדישים אחרים של  .Bang & Olufsenבמערכות
וידאו ישנות יותר ,הוא עשוי להתייחס לאפשרויות כגון מעמד ממונע
לטלוויזיה ,תמונה-לצד-תמונה ,וכן כוונון התמונה .יש להוסיף את
 V.SETUPכדי לאפשר גישה ל.PICTURE-
) P-AND-Pתמונה-לצד-תמונה( להפעלת אפשרות התמונה-לצד-תמונה
במספר דגמי טלוויזיה של  .Bang & Olufsenלמשל ,לחצו על לחצן TV
כדי להציג את התמונה מהטלוויזיה מצד ימין.
) P.MUTEהשתקת התמונה( להצגה או לכיבוי של התמונה .לחצו על LIST
שוב ושוב כדי לבחור באפשרות  P.MUTEולחצו על  GOכדי לשנות את
ההגדרות .לא קיים במספר דגמי טלוויזיות.
) P-PCתמונה-לצד-תמונה של המחשב( להצגת  PCבתמונה שמימין.
) P-V.AUXתמונה-לצד-תמונה של  (V.AUXלהצגת המכשיר המחובר לשקע
 V.AUXבתמונה שמימין.
) P-V.AU2תמונה-לצד-תמונה של  (V.AUX2להצגת המכשיר המחובר לשקע
 V.AUX2בתמונה שמימין.
*) P-V.TP2תמונה-לצד-תמונה של מכשיר וידאו  (2להצגת *V.TAPE2
בתמונה שמימין.

O
?) OPTIONתכנות אפשרויות( מופיע עם פתיחת מצב קביעת ההגדרות של
) Beo4לחצו על  Standbyועל  ,LISTואז לחצו על  LISTשוב ושוב(.
מאפשר לכם לתכנת מחדש את הגדרות מערכת .Bang & Olufsen
לחצו על  ,GOואז על  ,LISTכדי להציג את סוג התכנות-מחדש
שברצונכם לבצע:
) V.OPTאפשרות וידאו(
) A.OPTאפשרות שמע(
) L.OPTאפשרות קישור(
כאשר מוצגת האפשרות הרצויה ,הקלידו את מספר האפשרות
המתאימה.

R
 RADIOמופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן  RADIOב .Beo4 -כל פעולה
שתבצעו ב Beo4 -תתייחס למכשיר הרדיו של Bang & Olufsen
שברשותכם.
) RANDOMהשמעה בסדר אקראי( להפעלת אפשרות ההשמעה בסדר
אקראי במספר נגני תקליטורים חדישים של  .Bang & Olufsenכש-
 RANDOMמופיע בתצוגה ,לחצו על  GOכדי להפעיל אפשרות זו.
) RECLOCKנעילת הקלטה( לשימוש עתידי.
) RECORD2הקלטת * A.MEM2/A.TAPE2או * (DVD2/V.TAPE2יש
להוסיפו אם חיברתם מכשיר וידאו שני למערכת הווידאו שלכם .מתחיל
הקלטה במכשיר הווידאו או השמע השני של Bang & Olufsen
שברשותכם .לחצו על  GOפעמיים לצורך ההקלטה.
?REMOVEיופיע כשתפתחו את מצב קביעת ההגדרות ב . Beo4 -מאפשר
מחיקת "לחצנים" נוספים מתצוגת  .Beo4פתחו את מצב קביעת ההגדרות
של  Beo4והציגו את ? ,REMOVEלחצו על  GOוהחלו להציג את
ה"לחצנים" .לחצו על  GOכדי למחוק את ה"לחצן" המוצג כרגע.

N
 NONEמציין הגדרת ציוד ווידאו כ) NONE-לא קיים( בשלט-רחוק מדגם
 .Beo4השתמשו באפשרות זו אם ברצונכם לתכנת  Beo4למוצרי שמע
בלבד ,בלא לכלול פונקציות וידאו.
) N.MUSICמוסיקה מהרשת( להשמעת רצועות מוסיקה בפורמט  mp3ו-
 wmaהשמורות במחשב המחובר .לשם כך ,לחצו על  .GOבעוד
 N.MUSICמוצג ,ומושמעת רצועת מוסיקה ,תוכלו ללחוץ על או על
כדי לעבור בין הרצועות; על או על כדי לעבור לרשימת השמעה אחרת;
ועל  STOPאו על  GOכדי להפסיק את ההשמעה או לחדשה.
) N.RADIOרדיו רשת( לגישה לרדיו ברשת באמצעות המחשב המחובר.
לשם כך ,לחצו על  .GOבעוד  N.RADIOמוצג ,ומושמעת רצועת מוסיקה,
תוכלו ללחוץ על או על כדי לעבור בין הרצועות; על או על כדי
לעבור לרשימת השמעה אחרת; ועל  STOPאו על  GOכדי להפסיק את
ההשמעה או לחדשה.
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) REPEATהשמעה חוזרת( להפעלת אפשרות ההשמעה החוזרת במספר
נגני תקליטורים חדישים של  .Bang & Olufsenכש REPEAT-מופיע
בתצוגה ,לחצו על  GOכדי להפעיל אפשרות זו.
 RESETלאיפוס הגדרות כוונון התמונה או הצליל למצב ברירת המחדל שלהן.
לשם כך ,לחצו על .GO
) RETURNחזרה לתחילת הקלטה( להפעלת אפשרות החזרה לתחילת
ההקלטה במספר דגמי רשמקולים של  .Bang & Olufsenלחזרה לנקודת
ההתחלה של ההקלטה ,לחצו על .GO
) REVEALחשיפת  (Teletextלהצגת מידע מוסתר של Teletext
בטלוויזיות  .Bang & Olufsenלשם כך ,לחצו על .GO
S
*) SATלווין( מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן * SATב .Beo4 -כל
פעולה שתבצעו ב Beo4 -תפעיל את מספרי תוכניות הלווין של
 Bang & Olufsenשברשותכם.
 SELECTמשמש לתכנות סדרה של תקליטורים להשמעה ב-
.BeoSound 9000
 SETUPלהגדרות מערכת בקרת התאורה .LC 2
 SHIFTלהפעלת מספר אפשרויות הקשורות לתפעול הממיר בחדר המקושר.
להפעלת מספר אפשרויות אחרות יתכן ויידרש ש SHIFT-יוצג קודם לכן.
) SP.DEMOהדגמת רמקולים( לביצוע הדגמת רמקולים במערכת
הרלוונטית .לשם כך ,לחצו על .GO
) SOUNDצליל מונו/סטראו  /שפות שונות( למעבר בין סוגי הסאונד
)מונו/סטראו/שפות שונות( הזמינים כרגע בתוכנית הרדיו ,הטלוויזיה או
הטלוויזיה הדיגיטלית; או למעבר בין ערוצי השמע על גבי קלטת וידאו .לשם
כך ,לחצו על  GOשוב ושוב.
) SPEAKERרמקולים( לבחירת מספר הרמקולים הרצוי בהגדרות הצליל
ההיקפי ) (surroundשל  .Bang & Olufsenלשם כך ,לחצו על .5 – 1
כש SPEAKER-מוצג ,לחיצה על  ,על  ,על או על תגרום
לשינוי איזון הצליל מהרמקולים.
) SRC.OPTאפשרות מכשיר מקור( לשימוש עתידי.
) S.STOREשמירת הגדרות צליל( לשמירת הגדרות כוונון הצליל.
 S.STOREיהיה זמין רק אם נוספו  V.SETUPאו .A.SETUP
 STANDלסיבוב מספר מערכות טלוויזיה של  Bang & Olufsenעל
המעמדים הממונעים שלהם .כדי לעשות כן ,לחצו על או על ; או
הקלידו נתוני מיקום שנקבעו מראש.
 STOREלשמירת הגדרות כוונון של תוכניות/תמונה של הטלוויזיה )עיינו
תחת  (V.SETUPוכן דפי  Teletextמועדפים )דפים בזיכרון( .לשמירת
הגדרות תאורה של ) Bang & Olufsenראו תחת  .(LIGHTכדי לעשות
כן ,לחצו על  ,GOהקלידו את המספר המתאים ולחצו על  GOשוב.
) SUBCODEקוד-משנה של  (Teletextלהפעלת אפשרות דפי-המשנה של
 Teletextבמספר דגמי טלוויזיות של .Bang & Olufsen

T
) TEXTאפשרות  (Teletextמופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן TEXT
ב .Beo4 -כל פעולה שתבצעו ב Beo4 -תפעיל את אפשרות ה-
) Teletextאם הוא זמין( בתוכנית הטלוויזיה שבה אתם צופים כעת.
 TRACKלבחירת רצועות השמעה ספציפיות במערכת .BeoSound 9000
) TRACKNGאפשרות  (trackingלייצוב ) (trackingמיידי של אות קלטת
הווידאו שבה אתם צופים כרגע.
 TREBLEלכוונון צליל הטרבל במערכות  Bang & Olufsenמסוימות.
 TREBLEיהיה זמין רק אם נוספו  A.SETUPאו  .V.SETUPלכוונון,
לחצו על או על על פי הצורך .אם ברצונכם לשמור את הגדרותיכם,
עיינו תחת ) S.STOREשמירת הגדרות צליל(.
) TUNEכוונון תחנות( לכוונון תחנות במספר דגמי טלוויזיות של
 Bang & Olufsen. TUNEיהיה זמין רק אם נוסף .V.SETUP
 TURNלהפיכת כיוון השמעת הקלטת במספר דגמי רשמקולים של
 .Bang & Olufsenבמספר דגמי רשמקולים של Bang & Olufsen
משמש  TURNגם לבחירת אות הכניסה של מצלמת הווידאו במצב השהיית
הקלטה .לשם כך ,לחצו על .GO
 TVמופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן  TVב .Beo4 -כל פעולה שתבצעו ב-
 Beo4תתייחס לטלוויזיה של  Bang & Olufsenשברשותכם.
U
) UPDATEעדכון  (Teletextלהפעלת אפשרות העדכון של Teletext
בטלוויזיות של  .Bang & Olufsenלשם כך ,לחצו על  .GOחזרו על
הפעולה כדי לצפות בדף לאחר שעודכן.
V
) V.AUXמקור וידאו נוסף( להפעלת ציוד וידאו נוסף כלשהו המחובר
למערכת הווידאו של  Bang & Olufsenשברשותכם .לשם כך ,לחצו על
.GO
) V.AUX2מקור וידאו נוסף שני( להפעלת ציוד וידאו נוסף כלשהו המחובר
למערכת הווידאו של  Bang & Olufsenשברשותכם והמוגדר כ-
.V.AUX2
? VIDEOלבחירת הגדרות ציוד וידאו במכשיר  .Beo4ניתן לבחור בין
הגדרות  ,VIDEO1או  ,VIDEO2או .VIDEO3
 VIDEO1לבחירת הגדרות ציוד וידאו ספציפי במכשיר Beo4. VIDEO1
תומך ,לדוגמה ,ב ,BeoVision Avant -ב ,BeoVision 5 -ב-
 – BeoVision 3מסך  32אינץ' ,ב ,BeoCenter AV 5 -ב-
 BeoCenter AV 9000ובדגמים מוקדמים של .BeoVision MX

 VIDEO2לבחירת הגדרות ציוד וידאו ספציפי במכשיר Beo4. VIDEO2
תמך ,לדוגמה ,ב ,BeoVision 1 -ב ,BeoVision MX 8000 -ב-
 BeoVision 1 Linkוב.BeoCenter 1 -
 VIDEO3לבחירת הגדרות ציוד וידאו ספציפי במכשיר Beo4. VIDEO3
תומך ,לדוגמה ,במוצרי טלוויזיה ווידאו עבור השוק האמריקאי והשוק
הטייוואני.
) (V.TAPE*) V.MEMמכשיר וידאו( מופיע בתצוגה עם הלחיצה על
לחצן  (V TAPE*) MEMב .Beo4 -כל פעולה שתבצעו בBeo4 -
תתייחס למכשיר הווידאו של  Bang & Olufsenשברשותכם.
) V.OPTאפשרות וידאו( לתכנות הגדרות מערכת עבור מוצרי וידאו .לפרטים
נוספים ,עיינו ב.OPTION?-
) V.SETUPהגדרות וידאו( מספק גישה לרשימת "לחצנים" נוספים הדרושים
להגדרת מספר מכשירי טלוויזיה ווידאו של  ,Bang & Olufsenהכוללים
את:
 TUNEלכיוון תחנות; לפרטים נוספים ,עיינו תחת .TUNE
 PICTUREלכוונון התמונה; לפרטים נוספים ,עיינו תחת PICTURE .
 STOREלשמירת הגדרות כוונון או את הערך הנוכחי; לפרטים נוספים ,עיינו
תחת .STORE
) CLEARמחיקת מספרי תוכניות( למחיקת מספרי תוכניות שתוכנתו;
לפרטים נוספים ,עיינו תחת .CLEAR
 BASSלכוונון צליל הבס .לפרטים נוספים ,עיינו תחת .BASS
 TREBLEלכוונון צליל הטרבל; לפרטים נוספים ,עיינו תחת .TREBLE
 LOUDNSSלהפעלה או כיבוי של אפשרות קיזוז העוצמה );(loudness
לפרטים נוספים ,עיינו תחת .LOUDNSS
) S.STOREשמירת הגדרות צליל( לשמירת הגדרות הצליל של המערכת;
לפרטים נוספים ,עיינו תחת .S.STORE
*) V.TAPE2מכשיר וידאו  (2להפעלת מכשיר וידאו שני המחובר למערכת
הווידאו של  Bang & Olufsenשברשותכם .לשם כך ,לחצו על .GO
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המפרטים הטכניים והתכונות ,וכן השימוש בהם ,כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
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