Beo4
Papildu pogu leksikons



PIEZĪME! Ar * marķētas ”pogas” ir
piemērojamas vienīgi tālvadības pults
Beo4 iepriekšējiem variantiem.
A
A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen
audio sistēmai pievienota papildu aprīkojuma
ieslēgšanai.
ADD? Parādās kā opcija Beo4 iestatīšanas
režīmā. Dod iespēju pievienot papildu ”pogas”
tālvadības pults Beo4 displejam. Jāpiekļūst Beo4
iestatīšanas režīmam un jāizsauc ADD?,
jānospiež GO, un sāk atklāties ”pogas”, kuras
var pievienot, — jānospiež GO, lai pievienotu
displejā redzamo ”pogu” kā pirmo papildu
”pogu”, nospiežot LIST, — vai jānospiež, piem., 3,
lai to novietotu kā 3. pēc kārtas visu papildu
”pogu” sarakstā.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videomagnetofons 2)
Lai izvēlētos AV un pēc tam DVD2 (V.TAPE2*).
A.MEM (A.TAPE*) (magnetofons) Parādās
displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga A MEM
(A TAPE*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs
Bang & Olufsen magnetofonu.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (magnetofons 2)
Bang & Olufsen audiosistēmai pievienotā otrā
magnetofona ieslēgšanai.
A-N.MUS (AV Net mūzika) Lai izvēlētos AV un
pēc tam N.MUSIC.
A.OPT (audio opcija) Audiosistēmu sistēmas
iestatīšanas programmēšanai. Plašāku
skaidrojumu sk. OPTION?.
A.SETUP (audio iestatīšana) Nodrošina piekļuvi
atsevišķu Bang & Olufsen audiosistēmu skaņas
noregulēšanai nepieciešamo papildu ”pogu”
sarakstam. A.SETUP pievieno, lai varētu atklāt
šādas ”pogas” skaņas noregulēšanai:
BASS — nodrošina piekļuvi audiosistēmas basa
līmeņu noregulēšanai.
TREBLE — nodrošina piekļuvi audiosistēmas
diskanta līmeņu noregulēšanai.
LOUDNSS (skaļums) — nodrošina piekļuvi
skaļuma ieslēgšanas vai izslēgšanas iestatījumiem.
Plašāku informāciju sk. LOUDNSS.
S.STORE (skaņas saglabāšana) — nodrošina
piekļuvi skaņas noregulējumiem. Plašāku
informāciju sk. S.STORE.
A.TAPE* (magnetofona lentes ierakstītājs)
Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu A TAPE*.
Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang &
Olufsen magnetofona lentes ierakstīšanas iekārtu.
A.TAPE2* (magnetofona lentes ierakstītājs 2)
Lai ieslēgtu Bang & Olufsen audiosistēmai
pievienoto otro magnetofona lentes ierakstīšanas
iekārtu.
AUDIO? Lai izvēlētos audio izstrādājuma
iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. Ir pieejami
izstrādājumu iestatījumi AUDIO1 un AUDIO2.

AUDIO1 Lai izvēlētos audio izstrādājuma
iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. AUDIO1
nodrošina visas Bang & Olufsen audiosistēmas,
izņemot BeoSound 9000.
AUDIO2 Lai izvēlētos audio izstrādājuma
iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. AUDIO2
atbalsta BeoSound 9000.
AV Norāda, ka ir aktivizēta audio/video funkcija,
sniedzot iespēju pārraidīt, piem., TV skaņu
audiosistēmai pieslēgtajiem skaļruņiem vai
pretēji. Tas piemērojams vienīgi tādā gadījumā,
ja video un audio sistēmas ir savienotas.
AVANT Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu
speciāli BeoVision Avant.
AVANTUS Norāda Beo4 video izstrādājuma
iestatījumu speciāli BeoVision Avant variantam,
kas lietojams Amerikas Savienotajās Valstīs.
A-V.AUX (AV V.AUX) Lai izvēlētos AV un pēc
tam V.AUX.
AV-N.RA (AV Net radio) Lai izvēlētos AV un pēc
tam N.RADIO.
AV-PC (AV PC) Lai izvēlētos AV un pēc tam PC.
A-V.TP2* (AV videomagnetofons 2) Lai
izvēlētos AV un pēc tam V.TAPE2*.
AV5 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu
speciāli BeoCenter AV 5.
AV9000 Norāda Beo4 video izstrādājuma
iestatījumu speciāli BeoSystem AV 9000.
B
BASIC Norāda Beo4 audio izstrādājuma
iestatījumu visām Bang & Olufsen audiosistēmām,
izņemot BeoSound 9000.
BASS Basa līmeņu skaņas noregulēšanai
atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Lai iegūtu
piekļuvi BASS, jāpievieno vai nu A.SETUP, vai
arī V.SETUP, ja ir piemērots. Lai saglabātu
skaņas noregulējumus, plašāku informāciju sk.
S.STORE (skaņas saglabāšana).
BATTERY Norāda, ka ir pienācis laiks mainīt
tālvadības pults Beo4 baterijas.
BC1 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu
speciāli BeoCenter 1.
BS9000 Norāda Beo4 audio izstrādājuma
iestatījumu speciāli BeoSound 9000.
BV1 Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu
speciāli BeoVision 1.
C
CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Lai
izvēlētos videokameras ievadi Bang & Olufsen
videosistēmās.
CD (kompaktdisku atskaņotājs) Parādās
displejā, nospiežot Beo4 pogu CD. Jebkura
Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen
kompaktdisku atskaņotāju.

CD2* (kompaktdisku atskaņotājs 2) Otrā
kompaktdisku atskaņotāja ieslēgšanai atsevišķās
Bang & Olufsen audiosistēmās.
CDV (kompaktdisku videomagnetofons)
Bang & Olufsen videosistēmai pievienotā
kompaktdisku videomagnetofona ieslēgšanai.
CLEAR Programmu numuru dzēšanai jaunākajos
Bang & Olufsen televizoros. Lai piekļūtu CLEAR,
vispirms jāpievieno V.SETUP.
CLOCK Parāda laiku atsevišķos Bang & Olufsen
izstrādājumos. Plašāku informāciju par konkrēto
izstrādājumu sk. attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.
CONFIG? Ļauj ieprogrammēt speciāla izstrādājuma
iestatījumu tālvadības pultij Beo4. Var izvēlēties
izstrādājumu iestatījumus video un audio
izstrādājumiem.
COUNTER (skaitītāja pozīcija) Ļauj atrast
konkrētu skaitītāja pozīciju videolentē. Atkārtoti
jāspiež LIST, lai parādītos COUNTER, un pēc
tam tikai jāievada attiecīgā skaitītāja pozīcija,
izmantojot cipartaustiņus.
D
DOORCAM* (durvju kamera) Īpašiem Bang &
Olufsen pielietojumiem.
DTV (SAT*) (digitālais TV) Parādās displejā, kad
tiek nospiesta Beo4 poga DTV (SAT*). Jebkura
Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen
digitālā TV avotu.
DVD (ciparvideodisks) Parādās displejā, nospiežot
Beo4 pogu DVD. Jebkura Beo4 izpildīta darbība
vadīs Bang & Olufsen DVD iekārtu.
DVD2 (V.TAPE2*) (otrā DVD iekārta vai
videomagnetofons) Bang & Olufsen videosistēmai
pievienota otrā videomagnetofona ieslēgšanai.
Lai to izdarītu, jānospiež GO.
E
EDIT Izmanto, lai atskaņotu ierakstus
BeoSound 9000 iepriekš ieprogrammētā
kompaktdiska celiņu secībā.
F
FORMAT (attēla formāts) Bang & Olufsen
platekrāna videosistēmas attēla formāta
optimizēšanai. Plašāku informāciju par konkrēto
izstrādājumu sk. attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.
I
INDEX (teleteksta rādītāja lapa) Izsauc
teleteksta rādītāja lapu (100. lpp.). Pievienojiet
INDEX Beo4 funkciju sarakstam. Piekļūstiet
teletekstam, nospiežot TEXT un atkārtoti
spiežot LIST, lai parādītos INDEX, un nospiediet
GO, lai izsauktu lapu.



L
LAMP (lampas apgaismojuma vadība)
Konkrētas lampas ieslēgšanai apgaismojuma
iestatījumā jāuzstāda Bang & Olufsen
apgaismojuma regulēšanas ierīce. Jānospiež
LIST, lai parādītos LAMP, jāpievieno ”poga”,
ja tā nav pieejama, pēc tam jāievada attiecīgais
lampas numurs (1–9).
LARGE (teleteksts: Large) Izmanto atsevišķiem
Bang & Olufsen televizoriem, lai palielinātu
skatāmā teleteksta lapu. Jāpiekļūst teletekstam,
pēc tam atkārtoti jāspiež LIST, lai parādītos
LARGE, un jānospiež GO, lai palielinātu lapas
daļu. Jānospiež GO, lai palielinātu lapas otru
pusi, un jānospiež GO, lai atjaunotu lapai
normālu teleteksta lapas izmēru.
L-DVD2 (savienojums ar otro DVD iekārtu vai
videomagnetofonu) Lai izvēlētos LINK un pēc
tam DVD2.
LIGHT (apgaismojuma regulēšanas ierīces
vadība) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu
LIGHT. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs
Bang & Olufsen apgaismojuma regulēšanas
ierīci(es).
LINK Izmanto, ja ir noteikta parastā pogas LINK
lietošana. LINK pievieno Beo4 šādos gadījumos:
1. Lai dekodētājs galvenajā telpā būtu sasniedzams
no video pievienotās telpas, jāparāda LINK Beo4
displejā un tad jānospiež TV, lai tas notiktu.
2. Ja tas pats avots ir pieejams gan pievienotajā
telpā, gan galvenajā telpā, piem., ja pievienotajā
telpā ir vēlama piekļuve videomagnetofonam,
kas atrodas galvenajā telpā, nevis
videomagnetofonam pievienotajā telpā, jāparāda
LINK Beo4 displejā un pēc tam jānospiež
V MEM (V TAPE*), lai tas notiktu.
3. Ja pievienotajā telpā izstrādājums, piem.,
BeoLab 3500, atrodas tajā pašā telpā, kurā
galvenās telpas izstrādājums, piem., Avant un
Ouverture (4. opcija).
4. Saderības iestatījumiem, ja, piem., skaļruņu
komplekts X-tra ir novietots pievienotajā telpā
kopā ar televizoru vai ja, piem., TV komplekts
X-tra ir novietots pievienotajā telpā kopā ar veco
Bang & Olufsen televizoru, piem., LX2802 TV. Lai
aktivizētu jebkuru savienojuma iestatījumu,
jāparāda LINK Beo4 displejā un pēc tam
jānospiež attiecīgā avota poga — TV, RADIO,
CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).
LINK-AV (audio/video savienojums) Izmanto, lai
iegūtu stereoskaņu no Bang & Olufsen galvenās
videosistēmas pievienotajā telpā, kurā atrodas
otrs video avots, parasti televizors. Šī funkcija ir
noderīga, ja TV dekodētājs ir pieslēgts galvenajai
videosistēmai. Pievienojiet to Beo4 funkciju
sarakstam, nospiežot LIST, lai parādītu LINK-AV,
un pēc tam jānospiež TV, lai to izdarītu.

L-N.MUS Lai pievienotajā telpā izvēlētos N.MUSIC.
L-N.RA Lai pievienotajā telpā izvēlētos N.RADIO.
L.OPT (savienojuma opcija) Pievienotās
telpas izstrādājumu sistēmas iestatījumu
programmēšanai. Lietojiet L.OPT savienojuma
opcijas programmēšanai. Plašāku informāciju sk.
OPTION?.
LOUDNSS (skaļums) Skaļuma funkcijas ieslēgšanai/
izslēgšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās.
Opcija LOUDNSS ir pieejama vienīgi tādā
gadījumā, ja ir pievienots A.SETUP vai V.SETUP.
Skaļuma funkcija kompensē cilvēka auss
pazemināto augsto un zemo basu un diskanta
līmeņu uztveres jutīgumu, klausoties zemus
skaļuma līmeņus. Jānospiež LIST, lai parādītu
LOUDNSS, un pēc tam atkārtoti jāspiež GO, lai
ieslēgtu vai izslēgtu skaļumu. Ja vēlaties saglabāt
savus noregulējumus, plašāku informāciju sk.
S.STORE (skaņas saglabāšana).
L-PC (PC savienojums) Lai izvēlētos LINK un pēc
tam PC.
L-PHONO* (PHONO (skaņas avota) pieslēgums)
Lai izvēlētos LINK un pēc tam PHONO.
L-V.AUX (V.AUX pieslēgums) Izmanto dažās
situācijās, lai izplatītu ”set-top box” signālu
pievienotajā telpā.
L-V.TP2* (pievienotais videomagnetofons 2)
Lai izvēlētos LINK un pēc tam V.TAPE2*.
M
MIX (teleteksts: Mix) Izmanto dažos Bang &
Olufsen televizoros, lai pievienotu teleteksta
lapu TV attēlā. Piekļūstiet teletekstam, atkārtoti
nospiežot LIST, lai parādītos MIX, un pēc tam
nospiediet GO.
MOVE? Parādās kā opcija Beo4 iestatīšanas
režīmā, dodot iespēju pārveidot kārtību, kādā
Beo4 displejā parādās papildu ”pogas”. Jāpiekļūst
Beo4 iestatīšanas režīmam un jāizsauc MOVE?,
jānospiež GO un jāsāk rādīt ”pogas”, kuras var
pārvietot, – jānospiež GO, lai pārvietotu displejā
redzamo ”pogu” kā pirmo papildu ”pogu”,
nospiežot LIST, – vai jānospiež, piem., 3, lai to
novietotu kā 3. pēc kārtas visu papildu ”pogu”
sarakstā.
MX Norāda Beo4 video izstrādājuma iestatījumu
speciāli BeoVision MX. MX izstrādājuma iestatījums
tāpat lietojams vecākiem BeoVision MX
televizoru modeļiem un citām vecākām Bang &
Olufsen videosistēmām. Lai regulētu un iepriekš
iestatītu šādas vecākas sistēmas, vispirms
jāpievieno V.SETUP.
N
NONE Norāda Beo4 video izstrādājuma
iestatījumu NONE. Izmanto, lai ieprogrammētu
Beo4 tikai ar audio izstrādājuma iestatījumu,
neietverot video saraksta funkcijas.

N.MUSIC (Net mūzika) Pievienotā datorā mp3
un wma formātā saglabātu mūzikas ierakstu
atskaņošanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO.
Kamēr displejā ir redzams N.MUSIC un tiek
atskaņots ieraksts, var nospiest vai , lai
pārskatītu ieraksta celiņus; vai , lai mainītu
uz citu mūzikas sarakstu, un STOP un GO, lai
apturētu un atsāktu atskaņošanu.
N.RADIO (Net radio) Lai piekļūtu interneta radio,
izmantojot pievienotu datoru. Lai to izdarītu,
jānospiež GO. Kamēr displejā ir redzams
N.RADIO un tiek atskaņots ieraksts, var nospiest
vai , lai pārskatītu ieraksta celiņus; vai ,
lai mainītu uz citu mūzikas sarakstu, un STOP
un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu.
O
OPTION? (opciju programmēšana) Parādās,
piekļūstot Beo4 iestatīšanas režīmam (jānospiež
STANDBY un LIST, pēc tam atkārtoti jāspiež LIST).
Ļauj iepriekš ieprogrammēt Bang & Olufsen
sistēmas iestatīšanu. Jānospiež GO, pēc tam
LIST, lai parādītu displejā vēlamās iepriekšējās
programmēšanas opcijas tipu:
V.OPT (video opcija)
A.OPT (audio opcija)
L.OPT (savienojuma opcija)
Kad tiek parādīta vajadzīgā opcija, jāievada
attiecīgais opcijas numurs.
P
PAGE (teleteksta lapas izvēle) Lai izvēlētos
teleteksta lapas atsevišķos Bang & Olufsen
televizoros (kuros piekļuvei parasti jānospiež
GO TO). Jāievada vēlamās lapas numurs vai
jāievada vai .
PC Jāizvēlas PC, lai lietotu Beo4 skaņas
noregulēšanai no datora, kas ir pievienots
Bang & Olufsen sistēmai BeoLink.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (attēla un attēla
videomagnetofons 2) Lai parādītu DVD2
(V.TAPE2*) labās puses attēlā.
PHONO* (ierakstu atskaņotājs) Pārslēgšanai uz
Bang & Olufsen ierakstu atskaņotāju. Lai to izdarītu,
jānospiež GO. Kamēr ir redzams PHONO un
notiek ieraksta atskaņošana, var nospiest vai
, lai pārskatītu mūzikas ierakstus; tāpat var
nospiest STOP un GO, lai apturētu un atsāktu
atskaņošanu.
PICTURE Lai vadītu dažādas funkcijas, kas ir
saistītas ar pogu PICTURE citās jaunākās Bang &
Olufsen tālvadības pultīs. Vecākās videosistēmās
tas var būt saistīts ar tādām funkcijām kā
motorizēts paliktnis, attēls un attēls, kā arī
attēla noregulējums. V.SETUP jāpievieno, lai
varētu piekļūt PICTURE.



P-AND-P (attēls un attēls) Attēla un attēla
funkcijas vadībai dažos Bang & Olufsen
televizoros. Piemēram, jānospiež TV poga,
lai izsauktu avota TV labās puses attēlā.
P.MUTE (attēla noņemšana) Ieslēdz un izslēdz
attēlu. Atkārtoti jāspiež LIST, lai izvēlētos
P.MUTE, un jāspiež GO, lai mainītu iestatījumu.
Dažiem televizoriem opcija nav pieejama.
P-PC (attēls un attēls PC) Lai parādītu PC labās
puses attēlā.
P-V.AUX (attēls un attēls V.AUX) Lai parādītu
V.AUX ligzdai pievienoto avotu labās puses attēlā.
P-V.AU2 (attēls un attēls V.AUX2) Lai parādītu
kā V.AUX2 reģistrēto avotu labās puses attēlā.
P-V.TP2* (attēls un attēls videomagnetofons 2)
Lai parādītu V.TAPE2* labās puses attēlā.
R
RADIO Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu
RADIO. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs
Bang & Olufsen radio.
RANDOM (nejauša atskaņošana) Lai ieslēgtu
nejaušu ierakstu atskaņošanas secības funkciju
jaunākajos Bang & Olufsen kompaktdisku
atskaņotājos. Kad displejā ir redzams RANDOM,
jānospiež GO, lai to izdarītu.
RECLOCK (ieraksta bloķēšana) Vēlākai
izmantošanai.
RECORD2 (A.MEM2/A.TAPE2* vai
DVD2/V.TAPE2* atskaņošana) Jāpievieno, ja
videosistēmai ir pieslēgts otrs videomagnetofons.
Sāk ierakstīšanu otrajā Bang & Olufsen audio vai
video magnetofonā. Divas reizes jānospiež GO,
lai sāktu ierakstīšanu.
REMOVE? Parādās, sasniedzot Beo4 iestatīšanas
režīmu. Ļauj noņemt papildu ”pogas” no
tālvadības pults Beo4 displeja. Jāpiekļūst Beo4
iestatīšanas režīmam un jāizsauc REMOVE?,
jānospiež GO un jāsāk rādīt ”pogas”. Jānospiež
GO, lai noņemtu ekrānā redzamo ”pogu”.
REPEAT (atkārtota atskaņošana) Lai ieslēgtu
ieraksta atkārtotas atskaņošanas funkciju
jaunākajos Bang & Olufsen kompaktdisku
atskaņotājos. Kad displejā ir redzamam REPEAT,
jānospiež GO, lai to izdarītu.
RESET Attēla atiestatīšanai vai skaņas noregulēšanai
saskaņā ar iepriekš iestatītajiem līmeņiem. Lai to
izdarītu, jānospiež GO.
RETURN (ieraksta atgriešana) Lai vadītu ieraksta
atgriešanas funkciju atsevišķos Bang & Olufsen
magnetofonos. Lai atgrieztos ierakstīšanas
sākuma pozīcijā, jānospiež GO.
REVEAL (teleteksta rādīšana) Lai parādītu
paslēpto teleteksta informāciju Bang & Olufsen
televizoros. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

S
SAT* (satelīts) Parādās displejā, nospiežot Beo4
pogu SAT*. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs
Bang & Olufsen satelītprogrammu numurus.
SELECT Izmanto, lai ieprogrammētu iekārtā
BeoSound 9000 atskaņojamo kompaktdisku
secību.
SETUP Lai iestatītu LC 2 apgaismojuma regulēšanu.
SHIFT Lai vadītu atsevišķas funkcijas, kas attiecas
uz ”set-top box” darbību pievienotajā telpā.
Dažām citām funkcijām, iespējams, tāpat
jānodrošina, lai vispirms tiktu parādīts SHIFT.
SP.DEMO (demo skaļrunis) Lai nodrošinātu
skaļruņa demonstrēšanu konkrētajā sistēmā.
Lai to izdarītu, jānospiež GO.
SOUND (mono/stereo skaņa/runa) Lai pārslēgtu
starp skaņas tipiem (mono/stereo/runa), kas ir
pieejami radio, TV vai digitālā televizora
programmā; vai pārslēgšanai starp skaņas
ierakstiem videolentē. Lai to izdarītu, atkārtoti
jāspiež GO.
SPEAKER (skaļruņi) Lai izvēlētos vēlamo skaļruņu
skaitu Bang & Olufsen telpiskā skanējumā
sistēmā. Lai to izdarītu, jānospiež 1–5. Kamēr
displejā ir redzams SPEAKER, spiežot , ,
vai , jānoregulē skaļruņa līdzsvars.
SRC.OPT (avota opcija) Vēlākai izmantošanai.
S.STORE (skaņas saglabāšana) Skaņas
noregulēšanas iestatījumu saglabāšanai. Opcija
S.STORE ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir
pievienots V.SETUP vai A.SETUP.
STAND Atsevišķu Bang & Olufsen videosistēmu
pagriešanai uz to motorizētajiem paliktņiem.
Jānospiež vai , lai to izdarītu; vai jāievada
iepriekš iestatīta paliktņa pozīcija.
STORE TV programmu/attēla noregulēšanas
iestatījumu (sk. V.SETUP) un iecienītāko
teleteksta lapu (atmiņas lapu) saglabāšanai.
Lai saglabātu Bang & Olufsen apgaismojuma
iestatījumus (sk. LIGHT). Lai to izdarītu,
jānospiež GO, jāievada attiecīgais numurs, un
pēc tam vēlreiz jānospiež GO.
SUBCODE (teleteksta apakškods) Lai vadītu
teleteksta apakšlapas funkciju atsevišķos
Bang & Olufsen televizoros.
T
TEXT (teleteksts) Parādās displejā, nospiežot
Beo4 pogu TEXT. Jebkura Beo4 izpildīta darbība
vadīs teleteksta funkciju (ja teleteksts ir pieejams)
konkrētajā brīdī ieslēgtajā TV programmā.
TRACK Lai izvēlētos atsevišķus kompaktdiska
ieraksta celiņus iekārtā BeoSound 9000.
TRACKNG (izsekošana) Skatāmās videolentes
tūlītējai izsekošanas noregulēšanai.

TREBLE Diskanta toņu skaņas noregulēšanai
atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Opcija
TREBLE ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir
pievienots A.SETUP vai V.SETUP. Jānospiež
vai , lai noregulētu saskaņā ar prasībām.
Sk. S.STORE (skaņas saglabāšana), ja vēlaties
saglabāt savu noregulējumu.
TUNE (noregulēšana stacijā) Noregulēšanai
stacijās atsevišķos Bang & Olufsen televizoros.
Opcija TUNE ir pieejama vienīgi tādā gadījumā,
ja ir pievienots V.SETUP.
TURN Lentes apgriešanai atsevišķos Bang &
Olufsen magnetofonos, lai atskaņotu otru pusi.
Atsevišķos Bang & Olufsen videomagnetofonos
tāpat izmanto TURN, lai ievadītu
videomagnetofona (kameras) atlasi ieraksta
apturēšanas režīmā. Lai to izdarītu, jānospiež GO.
TV Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu TV.
Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang &
Olufsen televizoru.
U
UPDATE (teleteksta atjaunināšana) Lai vadītu
teleteksta atjaunināšanas funkciju Bang &
Olufsen televizoros. Lai to izdarītu, jānospiež
GO. Jāatkārto darbība, lai skatītu lapu pēc
atjaunināšanas.
V
V.AUX (video papildavots) Bang & Olufsen
videosistēmai pievienota papildu aprīkojuma
ieslēgšanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO.
V.AUX2 (otrais video papildavots) Bang &
Olufsen videosistēmai pievienota un kā V.AUX2
reģistrēta papildu aprīkojuma ieslēgšanai.
VIDEO? Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma
iestatījumu tālvadības pultij Beo4. Ir pieejami
izstrādājumu iestatījumi VIDEO1, VIDEO2 un
VIDEO3.
VIDEO1 Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma
iestatījumu tālvadības pultij Beo4. VIDEO1
atbalsta, piem., BeoVision Avant, BeoVision 5,
BeoVision 3 ar 32 collu ekrānu, BeoCenter AV 5,
BeoCenter AV 9000 un agrākos BeoVision MX
modeļus.
VIDEO2 Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma
iestatījumu tālvadības pultij Beo4. VIDEO2
atbalsta, piem., BeoVision 1, BeoVision MX 8000,
BeoVision 1 Link un BeoCenter 1.
VIDEO3 Lai izvēlētos speciāla video izstrādājuma
iestatījumu tālvadības pultij Beo4. VIDEO3
atbalsta, piem., video izstrādājumus Amerikas
un Taivānas tirgum.
V.MEM (V.TAPE*) (videomagnetofons) Parādās
displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga V MEM
(V TAPE*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs
Bang & Olufsen videomagnetofonu.



V.OPT (video opcija) Video izstrādājumu
sistēmas iestatījumu programmēšanai. Plašāku
informāciju sk. OPTION?.
V.SETUP (video iestatīšana) Nodrošina piekļuvi
atsevišķu Bang & Olufsen video izstrādājumu
iestatīšanai nepieciešamo papildu ”pogu”
sarakstam: TUNE Izmanto regulēšanai stacijās,
papildinformāciju sk. TUNE.
PICTURE Izmanto attēla noregulēšanai,
papildinformāciju sk. PICTURE.
STORE Noregulējuma vai iepriekš iestatītas
vērtības saglabāšanai, papildinformāciju sk.
STORE.
CLEAR (dzēš programmu numurus) Lai dzēstu
programmu numuru, papildinformāciju sk. CLEAR.
BASS Basa toņu skaņas noregulēšana,
papildinformāciju sk. BASS.
TREBLE Diskanta toņu skaņas noregulēšanai,
papildinformāciju sk. TREBLE.
LOUDNSS (skaļums) Skaņas noregulēšana —
skaļuma funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana,
papildinformāciju sk. LOUDNSS.
S.STORE (skaņas saglabāšana) Skaņas
noregulējumu saglabāšanai, papildinformāciju
sk. S.STORE.
V.TAPE2* (videomagnetofons 2) Lai ieslēgtu
Bang & Olufsen videosistēmai pievienoto otro
videomagnetofonu. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt
mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.
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