Beo4
Az extra „gombok” listája



Megjegyzés: A * jellel ellátott „gombok” csak a
Beo4 távvezérlő korábbi verzióin szerepelnek.
A
A.AUX (külső hangforrás) A Bang & Olufsen
hangrendszerhez csatlakoztatott külső
készülékek bekapcsolását szolgálja.
ADD? A Beo4 beállítási módjának egyik
lehetősége. Lehetővé teszik a Beo4 kijelző
kiegészítését extra „gombokkal”. Nyissa meg a
Beo4 beállítási módját, és hívja elő az ADD?
lehetőséget, majd nyomja meg a GO gombot a
hozzáadható „gombok” áttekintéséhez. Ha
megnyomja a GO gombot, az éppen megjelenő
„gomb” az első extra „gombként” fog megjelenni
a LIST gomb megnyomásakor – vagy nyomja
meg például a 3-as gombot, ha a listában a 3.
helyre kívánja helyezni a „gombot”.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videofelvevő 2) Az AV,
majd a DVD2 (V.TAPE2*) kiválasztásához.
A.MEM (A.TAPE*) (hangfelvevő) A Beo4 A
MEM (A TAPE*) gombjának megnyomásakor
jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett
műveletek a Bang & Olufsen hangfelvevőre
lesznek irányítva.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (hangfelvevő 2) A Bang &
Olufsen hangrendszerhez csatlakoztatott
második hangfelvevő bekapcsolását szolgálja.
A-N.MUS (AV netes zene) Az AV, majd az N.MUSIC
kiválasztását szolgálja.
A.OPT (hangbeállítás) A hangrendszerek
beállításainak programozására szolgál. További
leírást az OPTION? címszó alatt talál.
A.SETUP (hangbeállítás) Elérhetővé teszi az egyes
Bang & Olufsen hangrendszerek hangjának
beállításához szükséges extra „gombokat”. Az
A.SETUP lehetőséget hozzá kell adni a
hangbeállításra szolgáló következő „gombok”
eléréséhez:
BASS – lehetővé teszi a basszus hangerejének
megadását.
TREBLE – lehetővé teszi a magas hangok
hangerejének megadását.
LOUDNSS (hangosság) – segítségével be- és
kikapcsolhatja a hangosság beállítást. További
információt a LOUDNSS címszó alatt talál.
S.STORE (hangtárolás) – lehetővé teszi a hang
tárolási beállításainak megadását. További
információ az S.STORE címszó alatt található.
A.TAPE* (magnó) A Beo4 A TAPE* gombjának
megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen magnóra
lesznek irányítva.

A.TAPE2* (magnó 2) A Bang & Olufsen
hangrendszerhez csatlakoztatott második
magnó bekapcsolását szolgálja.
AUDIO? A Beo4 egyik Audio termékbeállításának
kiválasztására szolgál. Az AUDIO1 és AUDIO2
beállítások közül választhat.
A Beo4-en az AUDIO1 az egyik Audio termék
beállításának kiválasztására szolgál. Az AUDIO1
beállítás minden Bang & Olufsen hangrendszerrel
használható, kivéve a BeoSound 9000-et.
A Beo4-en az AUDIO2 az egyik Audio termék
beállításának kiválasztására szolgál. Az AUDIO2
beállítás a BeoSound 9000-rel használható.
AV Azt jelöli, hogy a hang/videó funkció aktív,
azaz például a TV hangja egy hangrendszer
hangszóróin szólal meg és fordítva. Ez a funkció
csak akkor működik, ha a videó- és a hangrendszer
csatlakoztatva vannak egymáshoz.
AVANT Jelzi a BeoVision Avant számára kijelölt
Beo4 Video termékbeállítást.
AVANTUS Jelzi a BeoVision Avant Egyesült
Államokbeli változata számára kijelölt Beo4
Video termékbeállítást.
A-V.AUX (AV V.AUX) Az AV, majd a V.AUX
kiválasztását szolgálja.
AV-N.RA (AV Net radio) Az AV, majd az
N.RADIO kiválasztását szolgálja.
AV-PC (AV PC) Az AV, majd a PC kiválasztását
szolgálja.
A-V.TP2* (AV videomagnó 2) Az AV, majd a
V.TAPE2* kiválasztását szolgálja.
AV5 Jelzi a BeoCenter AV 5 számára kijelölt Beo4
Video termékbeállítást.
AV9000 Jelzi a BeoSystem AV 9000 számára
kijelölt Beo4 Video termékbeállítást.
B
BASIC Jelzi a Beo4 Audio termékbeállítását a
BeoSound 9000-en kívül minden más Bang &
Olufsen hangrendszerhez.
BASS A basszus szabályozását szolgálja egyes
Bang & Olufsen rendszereken. A BASS
használatához hozzá kell adnia az A.SETUP
vagy a V.SETUP beállítást szükség szerint. Ha
tárolni szeretné a hangbeállításokat, olvassa el
az S.STORE (Hangtárolás) címszó alatti részt.
BATTERY Azt jelzi, hogy ideje elemet cserélni a
Beo4 távirányítóban.
BC1 A BeoCenter 1 számára kijelölt Beo4 Video
termékbeállítást jelzi.
BS9000 A BeoSound 9000 számára kijelölt Beo4
Audio termékbeállítást jelzi.
BV1 A BeoVision 1 számára kijelölt Beo4 Video
termékbeállítást jelzi.

C
CAMERA (CAMCORD*) (Kamkorder) A Bang &
Olufsen videorendszerek kamkorder bemenetének
kiválasztására szolgál.
CD (CD-lejátszó) A Beo4 CD gombjának
megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen CDlejátszóra lesznek irányítva.
CD2* (CD-lejátszó 2) A második CD-lejátszó
bekapcsolására szolgál egyes Bang & Olufsen
hangrendszereken.
CDV (CD-videolejátszó) A Bang & Olufsen
videorendszerhez csatlakoztatott CDvideolejátszó bekapcsolására szolgál.
CLEAR A csatornaszámok törlésére szolgál az
újabb Bang & Olufsen TV-készülékeken. A
CLEAR funkció eléréséhez először hozzá kell
adni a V.SETUP lehetőséget.
CLOCK Az idő megjelenítésére szolgál egyes Bang &
Olufsen készülékeken. További információkért
olvassa el az adott termék dokumentációját.
CONFIG? Lehetővé teszi termékbeállítások
beprogramozását a Beo4-en. Videó és audió
készülékekhez választhat termékbeállításokat.
COUNTER (számlálópozíció) Egy adott
számlálópozíció megkeresésére szolgál
videoszalag esetén. Nyomja meg a LIST
gombot többször a COUNTER lehetőség
megjelenítéséhez, majd a számbillentyűkkel
adja meg a kívánt pozíciót.
D
DOORCAM* (Ajtókamera) Meghatározott
Bang & Olufsen-alkalmazásokhoz használható.
DTV (SAT*) (Digitális TV) A Beo4 DTV (SAT*)
gombjának megnyomásakor jelenik meg a
kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletekkel
ekkor a Bang & Olufsen digitális TV-forrást
kezelheti.
DVD (digital versatile disc) A Beo4 DVD
gombjának megnyomásakor jelenik meg a
kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a
DVD-lejátszóra lesznek irányítva.
DVD2 (V.TAPE2*) (második DVD-lejátszó
vagy videofelvevő) A Bang & Olufsen
videorendszerhez csatlakoztatott második
videofelvevő bekapcsolására szolgál. Nyomja
meg a GO gombot.



E
EDIT A CD-n lévő számok előre beprogramozott
sorrendben történő lejátszására szolgál
BeoSound 9000 készüléken.
F
FORMAT (képformátum) A képformátum
optimalizálására szolgál szélesvásznú Bang &
Olufsen videorendszereken. További információt
az adott készülék dokumentációjában talál.
I
INDEX (Teletext tartalomjegyzéke) A teletext
tartalomjegyzékének előhívására szolgál (100.
oldal). Adja az INDEX lehetőséget a Beo4
funkcióihoz. A TEXT gomb megnyomásával
jelenítse meg a teletextet, majd a LIST gomb
többszöri megnyomásával hívja elő az INDEX
lehetőséget, és a GO gomb segítségével
jelenítse meg az oldalt.
L
LAMP (lámpavezérlés) A világítás egyik lámpájának
bekapcsolására szolgál – használatához telepíteni
kell egy Bang & Olufsen lámpavezérlő egységet.
A LIST gomb megnyomásával jelenítse meg a
LAMP lehetőséget, adja hozzá a „gombot”, ha
még nem érhető el, majd írja be a lámpa számát
(1 – 9).
LARGE (Teletext: nagy) Ez a funkció egyes Bang &
Olufsen TV-ken használható a megjelenített
teletext oldal nagyítására. Jelenítse meg a
teletextet, nyomja meg többször a LIST gombot
a LARGE funkció megjelenéséig, majd nyomja
meg a GO gombot az oldal egyik részének
megnagyobbításához. Nyomja meg a GO gombot
az oldal másik részének megnagyobbításához,
majd nyomja meg ismét a GO gombot, ha
vissza kíván térni a normál mérethez.
L-DVD2 (második DVD-lejátszó vagy
videofelvevő csatlakoztatása) A LINK,
majd a DVD2 funkció kiválasztására szolgál.
LIGHT (világításvezérlés) A Beo4 LIGHT gombjának
megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen
világításvezérlőkre lesznek irányítva.

LINK Akkor kell használni, amikor egy LINK gombra
van szükség. A LINK gombot a következő
esetekben kell hozzáadni a Beo4-hez:
1. Ha a központi szobában lévő dekódert a
videocsatlakozással rendelkező szobában is el
kívánja érni. Ehhez jelenítse meg a LINK
lehetőséget a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja
meg a TV gombot.
2. Ha ugyanaz az erőforrás a csatlakoztatott és
a központi szobában is elérhető, például a
csatlakoztatott szobából a központi szobában
lévő videofelvevőt szeretné elérni a helyben lévő
videofelvevő helyett, jelenítse meg a LINK
lehetőséget a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja
meg a V MEM (V TAPE*) gombot.
3. Ha a csatlakoztatott szoba egyik készüléke,
például a BeoLab 3500 ugyanabban a szobában
van, mint a központi szoba egyik készüléke,
például az Avant vagy az Ouverture (4. beállítás).
4. Kompatibilitási összeállításokhoz, ahol
például egy X-tra hangszórókészlet van egy
csatlakoztatott szobában TV-vel együtt, vagy
ahol például egy X-tra TV készlet van egy
csatlakoztatott szobában régebbi Bang &
Olufsen TV-vel (pl. LX2802) együtt. A
csatlakoztatott összeállítások aktiválásához
jelenítse meg a LINK lehetőséget a Beo4
kijelzőjén, majd nyomja meg a megfelelő
forrásválasztó gombot – TV, RADIO, CD,
A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).
LINK-AV (audio/videó csatlakoztatása) A
központi Bang & Olufsen videorendszer
hangjának megszólaltatására használható egy
csatlakoztatott szobában lévő másodlagos
videoforráson, általában TV-n. Ez a funkció
akkor hasznos, amikor TV-dekóder van
csatlakoztatva a központi videorendszerhez.
Adja hozzá a Beo4 funkcióihoz: nyomja meg a
LIST gombot a LINK-AV lehetőség megjelenítéséig,
majd nyomja meg a TV gombot.
L-N.MUS Az N.MUSIC kiválasztására egy
csatlakoztatott szobában.
L-N.RA Az N.RADIO kiválasztására egy
csatlakoztatott szobában.
L.OPT (videobeállítás) A csatlakoztatott
szobában lévő készülékek rendszerbeállításainak
programozására szolgál. Az L.OPT segítségével
programozhat csatlakoztatási beállítást. További
útmutatásokat az OPTIONS? oldalon talál.

LOUDNSS (hangosság) A hangosság funkció kiés bekapcsolására szolgál egyes Bang & Olufsen
rendszereken. A LOUDNSS lehetőség csak
akkor érhető el, ha hozzáadta az A.SETUP vagy
a V.SETUP gombot. A hangosság funkció célja
az emberi fül magas, mély és középmagas
hangokra való alacsonyabb érzékenységének
kompenzálása kis hangerő esetén. A LIST gomb
segítségével jelenítse meg a LOUDNSS
lehetőséget, majd nyomja meg a GO gombot a
hangosság be- vagy kikapcsolásához. Ha tárolni
szeretné a beállításokat, olvassa el az S.STORE
(Hangtárolás) címszó alatti részt.
L-PC (PC-csatlakoztatás) A LINK, majd a PC
kiválasztását szolgálja.
L-PHONO* (PHONO-csatlakoztatás) A LINK,
majd a PHONO kiválasztását szolgálja.
L-V.AUX (V.AUX-csatlakoztatás) A set-top-box
jelének a csatlakoztatott szobába való eljuttatására
szolgál.
L-V.TP2* (2. videomagnó csatlakoztatása) A
LINK, majd a V.TAPE2* kiválasztását szolgálja.
M
MIX (Teletext: mix) Egyes Bang & Olufsen TVken használható a teletext oldalaknak a TV-adás
képére helyezéséhez. Jelenítse meg a teletextet,
nyomja meg többször a LIST gombot a MIX
lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg
a GO gombot.
MOVE? A Beo4 beállítási módjának egyik
lehetőségeként jelenik meg. Segítségével
megváltoztathatja az extra „gombok” sorrendjét
a Beo4 kijelzőjén. Nyissa meg a Beo4 beállítási
módját, és hívja elő a MOVE? lehetőséget, majd
nyomja meg a GO gombot az áthelyezhető
„gombok” áttekintéséhez. Ha megnyomja a GO
gombot, az éppen megjelenő „gomb” az első
extra „gombként” fog megjelenni a LIST gomb
megnyomásakor – vagy nyomja meg például a 3as gombot, ha a listában a 3. helyre kívánja
helyezni a „gombot”.
MX Jelzi, hogy a Beo4 Video készülék beállítása a
BeoVision MX szerint történt. Az MX készülék
beállítását kell használni a régebbi típusú
BeoVision MX TV-k és más régebbi Bang &
Olufsen videorendszereknél is. Ezeknek a
régebbi rendszereknek a beállításához először
hozzá kell adnia a V.SETUP lehetőséget.



N
NONE Jelzi, hogy a Beo4 Video készülék
beállítása NONE. Akkor használatos, ha egy
Beo4-et csak Audio termékbeállítással kíván
használni, videó funkciók nélkül.
N.MUSIC (netes zene) A csatlakoztatott
számítógépen lévő mp3 vagy wma formátumú
zenék lejátszására szolgál. Nyomja meg a GO
gombot. Amikor a kijelzőn az N.MUSIC felirat
látható, és zene lejátszása van folyamatban, a
vagy a megnyomásával lépkedhet a
zeneszámok között; a vagy megnyomásával
másik lejátszási listát választhat, a STOP és GO
gombokkal pedig megszakíthatja, illetve
folytathatja a lejátszást.
N.RADIO (netes rádió) Az internetes rádiók
elérésére szolgál csatlakoztatott számítógépen
keresztül. Nyomja meg a GO gombot. Amikor a
kijelzőn az N.RADIO felirat látható, és zene
lejátszása van folyamatban, a vagy a
megnyomásával lépkedhet a zeneszámok között; a
vagy megnyomásával másik lejátszási listát
választhat, a STOP és GO gombokkal pedig
megszakíthatja, illetve folytathatja a lejátszást.
O
OPTION? (beállítások programozása) A Beo4
beállítási módjának elérésekor jelenik meg
(Nyomja meg a Standby és a LIST, majd többször
a LIST gombot). Lehetővé teszi a Bang & Olufsen
rendszer előprogramozását. Nyomja meg a GO,
majd a LIST gombot az előprogramozás típusának
megjelenítéséhez:
V.OPT (videobeállítás)
A.OPT (hangbeállítás)
V.OPT (videobeállítás)
A megfelelő beállítás megjelenésekor írja be a
beállítás számát.
P
PAGE (Teletextoldal-választás) Teletext oldalak
kiválasztását szolgálja egyes Bang & Olufsen TVken (ahol általában a GO TO gombot kell
megnyomni az eléréshez). Írja be a kívánt
oldalszámot, illetve nyomja meg a vagy a
gombot.
PC Kiválasztás PC Ezt a beállítást a Beo4-en a
Bang & Olufsen BeoLink rendszerhez csatlakoztatott
számítógép hangjának állítására használhatja.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (kép-és-kép videofelvevő 2)
A DVD2 (V.TAPE2*) megjelenítését szolgálja a
kép jobb oldalán.

PHONO* (lemezjátszó) A Bang & Olufsen
lemezjátszó bekapcsolását szolgálja. Nyomja
meg a GO gombot. Miközben a kijelzőn a
PHONO felirat látható és a zene szól, a vagy
gombbal lépkedhet a számokban, a STOP és
GO gombbal pedig megszakíthatja, illetve
folytathatja a lejátszást.
PICTURE Az újabb Bang & Olufsen távirányítók
PICTURE gombjához tartozó különféle funkciók
kezelésére szolgál. Régebbi videorendszerekben
az olyan funkciók kezelésére használható, mint
például motoros állvány, kép-és-kép vagy a
képbeállítás. A PICTURE lehetőség eléréséhez
hozzá kell adni a V.SETUP funkciót.
P-AND-P (kép-és-kép) A kép-és-kép funkció
kezelésére szolgál egyes Bang & Olufsen TV-ken.
Nyomja meg például a TV gombot a TV-nek a
kép jobb oldalán való megjelenítéséhez.
P.MUTE (kép kikapcsolása) A kép ki- és
bekapcsolására szolgál. Nyomja meg többször a
LIST gombot a P.MUTE lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg a GO gombot a beállítás
módosításához. Nem minden televízión érhető el.
P-PC (kép-és-kép PC) A PC megjelenítésére
szolgál a kép jobb oldalán.
P-V.AUX (kép-és-kép V.AUX) A V.AUX
bemenetre csatlakoztatott forrás
megjelenítésére szolgál a kép jobb oldalán.
P-V.AU2 (kép-és-kép V.AUX2) A V.AUX2 néven
regisztrált forrás megjelenítésére szolgál a kép
jobb oldalán.
P-V.TP2* (kép-és-kép videomagnó 2) A V.TAPE2*
megjelenítését szolgálja a kép jobb oldalán.
R
RADIO A Beo4 RADIO gombjának megnyomásakor
jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett
műveletek a Bang & Olufsen rádióra lesznek
irányítva.
RANDOM (véletlenszerű lejátszás) A véletlenszerű
sorrendben történő lejátszás bekapcsolására
szolgál az újabb Bang & Olufsen CD-lejátszókon.
Ehhez nyomja meg a GO gombot, amikor a
RANDOM felirat van a kijelzőn.
RECLOCK (felvételrögzítés) Későbbi használatra
fenntartva.
RECORD2 (felvétel A.MEM2/A.TAPE2* vagy
DVD2/V.TAPE2*) Akkor kell felhasználni,
ha egy második videofelvevőt csatlakoztat a
videorendszerhez. Segítségével elindíthatja a
felvételt a második Bang & Olufsen hang- vagy
videofelvevőn. A felvétel megindításához nyomja
meg kétszer a GO gombot.

REMOVE? A Beo4 beállítási módjában jelenik meg.
Lehetővé teszi extra „gombok” eltávolítását a
Beo4 kijelzőjéről. Nyissa meg a Beo4 beállítási
módját, és hívja elő a REMOVE? lehetőséget,
nyomja meg a GO gombot, és nézze át a
„gombokat”. A kijelzőn megjelenített „gomb”
eltávolításához nyomja meg a GO gombot.
REPEAT (ismétlődő lejátszás) Az ismétlődő
lejátszás bekapcsolására szolgál az újabb Bang &
Olufsen CD-lejátszókon. Ehhez nyomja meg a GO
gombot, amikor a REPEAT felirat van a kijelzőn.
RESET A kép- vagy hangbeállítások eredeti értékre
való visszaállítására szolgál. Nyomja meg a GO
gombot.
RETURN (felvétel elejére) Az egyes Bang &
Olufsen szalagos felvevők egyik funkciójának
kezelésére szolgál, amellyel a készülék visszaáll
a felvétel elejére. Ehhez nyomja meg a GO gombot.
REVEAL (Teletext megjelenítése) Az eltakart
képújság szövegek megjelenítésére szolgál a
Bang & Olufsen TV-ken. Nyomja meg a GO
gombot.
S
SAT* (Műhold) A Beo4 SAT* gombjának
megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4en elvégzett műveletekkel ekkor a Bang &
Olufsen készülék műholdas csatornáit kezelheti.
SELECT Segítségével megadhatja a CD-k
lejátszásának sorrendjét BeoSound 9000
készülék esetén.
SETUP Az LC 2 világításvezérlés beállítására szolgál.
SHIFT A csatlakoztatott szobában lévő set-top-box
kezelésével kapcsolatos műveletek vezérlésére
szolgál. Bizonyos más funkciók is igényelhetik,
hogy a SHIFT jelenjen meg elsőként.
SP.DEMO (hangszóróbemutató)
Hangszóróbemutató végzését teszi lehetővé az
adott rendszeren. Nyomja meg a GO gombot.
SOUND (mono/sztereó hang/nyelv) A rádió-,
tévé- vagy digitális tévécsatornán elérhető
hangtípusok (mono/sztereó/nyelv) közötti
váltásra, illetve a videón lévő hangsávok közötti
váltásra szolgál. Nyomja meg a GO gombot.
SPEAKER (hangszórók) A hangszórók kívánt
számának meghatározására szolgál a Bang &
Olufsen surround hangrendszereknél. Nyomja
meg az 1 – 5 gombot. Amikor a kijelzőn a
SPEAKER felirat látható, a , , vagy
gombok megnyomásával a balanszt állíthatja.
SRC.OPT (Forrásbeállítás) Későbbi használatra
fenntartva.
S.STORE (hangtárolás) A hangbeállítások
tárolására szolgál. Az S.STORE lehetőség csak
akkor érhető el, ha hozzáadta az A.SETUP vagy
a V.SETUP gombot.



STAND Egyes motoros állvánnyal rendelkező Bang &
Olufsen videorendszerek elforgatására szolgál.
Nyomja meg a vagy gombot az elforgatáshoz;
vagy írja be az egyik előre megadott beállítás
számát.
STORE TV-csatornák és képbeállítások (lásd
V.SETUP), valamint kedvenc képújság oldalainak
tárolására szolgál. A Bang & Olufsen világítási
beállítások beállítására szolgál (lásd LIGHT ).
Nyomja meg a GO gombot, írja be a megfelelő
számot, majd nyomja meg ismét a GO gombot.
SUBCODE (Teletext alkód) A képújság aloldal
funkció kezelésére szolgál egyes Bang & Olufsen
TV-k esetén.
T
TEXT (Teletext) A Beo4 TEXT gombjának
megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4en elvégzett műveletekkel az éppen nézett
csatorna teletextjét kezelheti (ha van teletext).
TRACK Adott számok kiválasztására szolgál a
CD-n BeoSound 9000 készüléken.
TRACKNG (tracking) A lejátszott videoszalag
tracking beállításának azonnali módosítására
szolgál.
TREBLE A középmagas hangok szabályozását
szolgálja egyes Bang & Olufsen rendszereken.
A TREBLE lehetőség csak akkor érhető el, ha
hozzáadta az A.SETUP vagy a V.SETUP
gombot. Nyomja meg a vagy a gombot az
állításhoz. Ha a beállítást tárolni kívánja, olvassa
el az S.STORE (hangtárolás) címszó alatti részt.
TUNE (állomás behangolása) Állomások
behangolására szolgál egyes Bang & Olufsen
TV-ken. A TUNE lehetőség csak akkor érhető el,
ha hozzáadta a V.SETUP gombot.
TURN A kazetta megfordítására szolgál egyes
Bang & Olufsen magnók esetén a másik
oldal lejátszásához. Egyes Bang & Olufsen
videomagnóknál a TURN használható a
kamkorder bemenetének kiválasztására is a
felvétel megszakítása módban. Nyomja meg a
GO gombot.
TV A Beo4 TV gombjának megnyomásakor jelenik
meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek
a Bang & Olufsen TV-re lesznek irányítva.
U
UPDATE (Teletext frissítése) A teletext frissítésére
szolgál egyes Bang & Olufsen TV-knél. Nyomja
meg a GO gombot. Ismételje meg a műveletet a
frissített oldal megjelenítéséhez.
V
V.AUX (külső videoforrás) A Bang & Olufsen
videorendszerhez csatlakoztatott külső
videokészülékek bekapcsolását szolgálja.
Nyomja meg a GO gombot.

V.AUX2 (második külső videoforrás) A Bang &
Olufsen videorendszerhez csatlakoztatott
további, V.AUX2 készülékként regisztrált
videokészülékek bekapcsolására szolgál.
VIDEO? A Beo4 egyik speciális Video
termékbeállításának kiválasztására szolgál.
A VIDEO1, VIDEO2 és VIDEO3 beállítások
közül választhat.
VIDEO1 A Beo4 egyik speciális Video
termékbeállításának kiválasztására szolgál.
A VIDEO1 többek között a következőket
támogatja: BeoVision Avant, BeoVision 5,
BeoVision 3 (32”-es képernyő), BeoCenter AV 5,
BeoCenter AV 9000 és korábbi BeoVision MX
modellek.
VIDEO2 A Beo4 egyik speciális Video
termékbeállításának kiválasztására szolgál.
A VIDEO2 például a támogatja: BeoVision 1,
BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link és
BeoCenter 1
VIDEO3 A Beo4 egyik speciális Video
termékbeállításának kiválasztására szolgál.
A VIDEO3 támogatja például az amerikai és
tajvani piacra készült videokészülékeket.
V.MEM (V.TAPE*) (hangfelvevő) A Beo4
V MEM (V TAPE*) gombjának megnyomásakor
jelenik meg a kijelzõn. A Beo4-en elvégzett
műveletek a Bang & Olufsen videofelvevőre
lesznek irányítva.
V.OPT (videobeállítás) A videokészülékek
beállításainak programozására szolgál. További
útmutatásokat az OPTIONS? oldalon talál.
V.SETUP (videobeállítás) Elérhetővé tesz olyan
extra „gombokat”, amelyek egyes Bang & Olufsen
videokészülékek beállításához szükségesek:
TUNE Az állomások behangolására szolgál, lásd
a TUNE címszót.
PICTURE A kép beállítására szolgál, lásd a
PICTURE címszót.
STORE Beállítások és értékek tárolására szolgál,
lásd a STORE címszót.
CLEAR (csatornaszámok törlése) Csatornaszámok
törlésére szolgál, lásd a CLEAR címszót.
BASS A basszus szabályozására szolgál, lásd a
BASS címszót.
TREBLE A középmagas hangok szabályozására
szolgál, lásd a TREBLE címszót.
LOUDNSS (hangosság) Hangbeállítás – a
hangosság funkció be- és kikapcsolására szolgál,
lásd a LOUDNSS címszót.
S.STORE (hangtárolás) A hangbeállítások
tárolására szolgál, lásd az S.STORE címszót.
V.TAPE2* (videomagnó 2) A Bang & Olufsen
videorendszerhez csatlakoztatott második
videomagnó bekapcsolását szolgálja. Nyomja
meg a GO gombot.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés
módosításának joga fenntartva.
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