
Beo4 
Papildomų „mygtukų“ žodynėlis 



PASTABA! „Mygtukai“, pažymėti *, yra tik 
senesniuose Beo4 nuotolinio valdymo 
pultelio modeliuose. 

A 
A.AUX (papildomas garso prietaisas) Skirtas 

papildomam prie Bang & Olufsen garso sistemos 
prijungtam prietaisui įjungti. 

ADD? Rodomas kaip Beo4 programavimo režimo 
pasirinktis. Skirtas Beo4 ekrane papildomam 

„mygtukui“ pridėti. Įjunkite Beo4 programavimo 
režimą ir pasirinkite ADD?, paspauskite GO ir 
pasižiūrėkite, kokius „mygtukus“ galite pridėti. 
Paspaudę GO pridėsite ekrane rodomą 

„mygtuką“ kaip pirmąjį papildomą „mygtuką“, 
rodomą paspaudus LIST, arba paspauskite,  
pvz., 3, ir papildomas „mygtukas“ atsiras 
trečioje papildomų „mygtukų“ sąrašo vietoje. 

A-DVD2 (A-V.TP2*) (2 AV vaizdo įrašymo 
įrenginys) Skirtas pasirinkti AV, tada – DVD2  
(V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (garso įrašymo įrenginys) 
Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką  
A MEM (A TAPE*). Naudojant Beo4 pultelį 
valdomas Bang & Olufsen garso įrašymo įrenginys. 

A.MEM2 (A.TAPE2*) (2 garso įrašymo 
įrenginys) Skirtas antrajam garso įrašymo 
įrenginiui, prijungtam prie Bang & Olufsen 
garso sistemos, įjungti. 

A-N.MUS (AV muzika iš tinklo) Skirtas pasirinkti 
AV, tada – N.MUSIC.

A.OPT (garso pasirinktis) Skirtas garso sistemų 
nustatymams programuoti. Daugiau paaiškinimų 
ieškokite OPTION? aprašyme. 

A.SETUP (garso reguliavimas) Leidžia pasiekti 
papildomus „mygtukus“, kuriais galima reguliuoti 
kai kurių Bang & Olufsen garso sistemų garsą. 
A.SETUP turi būti įtrauktas į „mygtukų“ sąrašą, 
kad jame būtų šie garso reguliavimo „mygtukai“:  
BASS – leidžia reguliuoti garso sistemos žemų 
dažnių lygį.  
TREBLE – leidžia reguliuoti garso sistemos 
aukštų dažnių lygį.  
LOUDNSS (garsumas) – leidžia įjungti ir 
išjungti garsumo funkciją. Daugiau informacijos 
pateikta LOUDNSS aprašyme. 
S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas) – 
leidžia išsaugoti garso nustatymus. Daugiau 
informacijos pateikta S.STORE aprašyme. 

A.TAPE* (magnetofonas) Rodomas ekrane,  
kai paspaudžiate Beo4 mygtuką A TAPE*. 
Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & 
Olufsen magnetofonas. 

A.TAPE2* (2 magnetofonas) Skirtas antrajam 
prie Bang & Olufsen garso sistemos prijungtam 
magnetofonui įjungti. 

AUDIO? Skirtas Beo4 pulteliu valdomam garso 
prietaisui pasirinkti. Galimi prietaiso pasirinkimo 
variantai yra AUDIO1 ir AUDIO2.

AUDIO1 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam garso 
prietaisui pasirinkti. AUDIO1 reikia rinktis 
naudojant visas Bang & Olufsen garso sistemas, 
išskyrus BeoSound 9000. 

AUDIO2 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam garso 
prietaisui pasirinkti. AUDIO2 reikia rinktis 
naudojant sistemą BeoSound 9000. 

AV Nurodo, kad įjungta garso/vaizdo funkcija, 
perduodanti, pavyzdžiui, televizoriaus garsą  
į garsiakalbius, prijungtus prie garso sistemos, 
arba atvirkščiai. Tai įmanoma tik tuo atveju,  
jei vaizdo ir garso sistemos yra sujungtos.

AVANT Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip 
vaizdo prietaisas pasirinktas BeoVision Avant.

AVANTUS Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį 
kaip vaizdo prietaisas pasirinktas JAV skirtas 
BeoVision Avant variantas.

A-V.AUX (AV V.AUX) Skirtas pasirinkti AV,  
tada – V.AUX.

AV-N.RA (AV internetinis radijas) Skirtas pasirinkti 
AV, tada – N.RADIO. 

AV-PC (AV PC) Skirtas pasirinkti AV, tada – PC.
A-V.TP2* (2 AV vaizdo magnetofonas) Skirtas 

pasirinkti AV, tada – V.TAPE2*.
AV5 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip 

vaizdo prietaisas pasirinktas BeoCenter AV 5.
AV9000 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip 

vaizdo prietaisas pasirinktas BeoSystem AV 9000.

B 
BASIC Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip 

garso prietaisas pasirinktos visos Bang & 
Olufsen garso sistemos, išskyrus BeoSound 9000. 

BASS Skirtas kai kurių Bang & Olufsen sistemų 
žemų dažnių lygiui reguliuoti. Kad „mygtukas“ 
BASS būtų rodomas ekrane, turi būti pridėtas 

„mygtukas“ A.SETUP arba V.SETUP. Norėdami 
išsaugoti garso nustatymus, papildomos 
informacijos ieškokite S.STORE (garso 
nustatymų išsaugojimas).

BATTERY Nurodo, kad jau laikas keisti Beo4 
nuotolinio valdymo pultelio baterijas.

BC1 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip 
vaizdo prietaisas pasirinktas BeoCenter 1. 

BS9000 Nurodo, naudojant Beo4 pultelį kaip garso 
prietaisas pasirinkta sistema BeoSound 9000.

BV1 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip 
vaizdo prietaisas pasirinktas BeoVision 1.

C 
CAMERA (CAMCORD*) (vaizdo kamera) Skirtas 

Bang & Olufsen vaizdo sistemų CamCorder 
įvesčiai pasirinkti. 

CD (kompaktinių diskų grotuvas) Rodomas 
ekrane, kai paspaudžiate Beo4 pultelio mygtuką 
CD. Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & 
Olufsen kompaktinių diskų grotuvas.

CD2* (2 kompaktinių diskų grotuvas) Skirtas 
kai kurių Bang & Olufsen garso sistemų antrajam 
kompaktinių diskų grotuvui įjungti.

CDV (kompaktinių diskų vaizdo grotuvas) 
Skirtas prie Bang & Olufsen vaizdo sistemos 
prijungtam kompaktinių diskų vaizdo grotuvui 
įjungti.

CLEAR Skirtas kai kurių Bang & Olufsen televizorių 
programų numeriams ištrinti. Kad ekrane būtų 
rodomas CLEAR, iš pradžių reikia pridėti 

„mygtuką“ V.SETUP.
CLOCK Kai kuriuose Bang & Olufsen prietaisuose 

rodomas laikas. Daugiau informacijos ieškokite 
konkretaus prietaiso vartotojo vadove.

CONFIG? Skirtas Beo4 pulteliui užprogramuoti 
pagal pasirinktą prietaisą. Galima rinktis vaizdo 
ir garso prietaisų programavimą.

COUNTER (skaitiklio padėtis) Skirtas konkrečiai 
vietai vaizdo juostoje surasti pagal skaitiklį. Kelis 
kartus paspauskite LIST, kol ekrane pasirodys 
COUNTER, tada skaitmenų mygtukais įveskite 
reikiamą vietą pagal skaitiklį.

D 
DOORCAM* (durų kamera) Skirtas specialioms 

Bang & Olufsen sistemoms.
DTV (SAT*) (skaitmeninė televizija) Rodomas 

ekrane paspaudus Beo4 mygtuką DTV (SAT*). 
Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & 
Olufsen skaitmeninės televizijos šaltinis. 

DVD (universalusis skaitmeninis diskas) 
Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką 
DVD. Naudojant Beo4 pultelį valdomas DVD 
grotuvas. 

DVD2 (V.TAPE2*) (antrasis DVD grotuvas arba 
vaizdo įrašymo įrenginys) Skirtas antrajam 
vaizdo įrašymo įrenginiui, prijungtam prie Bang & 
Olufsen vaizdo sistemos, įjungti. Įjungiama 
paspaudus GO. 

E 
EDIT Naudojamas sistemos BeoSound 9000 

kompaktinių diskų įrašų atkūrimo sekai 
programuoti.

F 
FORMAT (vaizdo formatas) Skirtas plačiaekranių 

Bang & Olufsen vaizdo sistemų vaizdo formatui 
optimizuoti. Daugiau informacijos ieškokite 
konkretaus prietaiso vartotojo vadove.

2



I 
INDEX (teleteksto turinio puslapis) Įjungia 

teleteksto turinio puslapį (p. 100). Į Beo4 
funkcijų sąrašą reikia įtraukti „mygtuką“ INDEX. 
Atidarykite teletekstą paspaudę TEXT, tada kelis 
kartus paspauskite LIST, kad būtų rodomas 
INDEX, tada paspaudę GO atidarykite puslapį. 

L 
LAMP (apšvietimo valdymas) Kuriam nors 

patalpos šviestuvui įjungti turi būti įrengtas 
Bang & Olufsen apšvietimo valdymo modulis. 
Paspauskite LIST, kad būtų rodomas LAMP  
(jei šio „mygtuko“ nėra, reikia jį įtraukti), tada 
įveskite atitinkamo šviestuvo numerį (1–9). 

LARGE (teletekstas: didelis) Naudojamas kai 
kuriuose Bang & Olufsen televizoriuose 
žiūrimam teleteksto puslapiui didinti. Norėdami 
padidinti dalį puslapio, įjunkite teletekstą, tada 
kelis kartus paspauskite LIST, kad būtų rodomas 
LARGE, ir paspauskite GO. Norėdami padidinti 
kitą puslapio pusę, dar kartą paspauskite GO, o 
norėdami atkurti normalų puslapio teleteksto 
dydį, vėl paspauskite GO. 

L-DVD2 (antrojo DVD grotuvo arba vaizdo 
įrašymo įrenginio susiejimas) Skirtas 
pasirinkti LINK, tada – DVD2. 

LIGHT (apšvietimo valdymas) Rodomas ekrane 
paspaudus Beo4 mygtuką LIGHT. Naudojant 
Beo4 pultelį valdomi Bang & Olufsen šviesos 
įrenginiai.

LINK Turi būti naudojamas, kai reikia LINK 
mygtuko. LINK reikia įtraukti į Beo4 „mygtukų“ 
sąrašą šiais atvejais:  
1. Jei pageidaujama pagrindinėje patalpoje esantį 
dekoderį pasiekti iš susietos patalpos, pvz., 
Beo4 ekrane pasirinkus LINK ir paspaudus TV.  
2. Jei tas pats prietaisas yra pasiekiamas ir iš 
susietos, ir iš pagrindinės patalpos, pvz., jei 
norima iš susietos patalpos pasiekti vaizdo 
įrašymo įrenginį, esantį pagrindinėje patalpoje, 
užuot naudojus susietoje patalpoje esantį vaizdo 
įrašymo įrenginį, reikia Beo4 ekrane pasirinkti 
LINK ir paspausti V MEM (V TAPE*).  
3. Jei susietos patalpos prietaisas, pvz.,  
BeoLab 3500 yra toje pačioje patalpoje kaip ir 
pagrindinės patalpos prietaisas, pvz., Avant ir 
Ouverture (4 pasirinktis).  
4. Prietaisų suderinamumui užtikrinti, pavyzdžiui, 
kai susietoje patalpoje pastatomas X-tra 
garsiakalbių rinkinys ir televizorius arba X-tra 
televizorius ir senas Bang & Olufsen televizorius, 
pvz., LX2802. Norint aktyvinti susiejimą, Beo4 
ekrane reikia pasirinkti LINK, tada paspausti 
atitinkamo prietaiso mygtuką – TV, RADIO,  
CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (garso/vaizdo prietaisų susiejimas) 
Skirtas stereofoniniam garsui sukurti susietoje 
patalpoje naudojant pagrindinę Bang & Olufsen 
vaizdo sistemą ir antrinį vaizdo šaltinį, paprastai 
televizorių. Ši funkcija yra naudinga, kai TV 
dekoderis yra prijungtas prie pagrindinės vaizdo 
sistemos. Įtraukite ją į Beo4 funkcijų sąrašą, 
paspauskite LIST, kad būtų rodomas LINK-AV, 
tada paspauskite TV.

L-N.MUS Skirtas N.MUSIC pasirinkti susietoje 
patalpoje.

L-N.RA Skirtas N.RADIO pasirinkti susietoje 
patalpoje.

L.OPT (susiejimo pasirinktis) Skirtas susietoje 
patalpoje esantiems prietaisams programuoti. 
Naudokite L.OPT norėdami programuoti susiejimą. 
Daugiau informacijos pateikta OPTION? aprašyme.

LOUDNSS (garsumas) Skirtas kai kurių Bang & 
Olufsen sistemų garsumo funkcijai įjungti/
išjungti. LOUDNSS galimas tik tuo atveju, jei 
pridėtas „mygtukas“ A.SETUP arba V.SETUP. 
Garsumo funkcija kompensuoja sumažėjusį 
žmogaus ausies jautrumą žemiems ir aukštiems 
tylaus garso dažniams. Norėdami įjungti arba 
išjungti garsumo funkciją, paspauskite LIST, kad 
būtų rodomas LOUDNSS, tada kelis kartus 
paspauskite GO. Norėdami išsaugoti nustatymus, 
papildomos informacijos ieškokite S.STORE 
(garso nustatymų išsaugojimas).

L-PC (kompiuterio susiejimas) Skirtas pasirinkti 
LINK, tada – PC.

L-PHONO* (PHONO susiejimas) Skirtas pasirinkti 
LINK, tada – PHONO. 

L-V.AUX (V.AUX susiejimas) Naudojamas kai 
kuriais atvejais, kai reikia į susietą patalpą 
perduoti skaitmeninio priedėlio signalą.

L-V.TP2* (2 vaizdo magnetofono susiejimas) 
Skirtas pasirinkti LINK, tada – V.TAPE2*. 

M 
MIX (teletekstas: uždėjimas) Naudojamas kai 

kuriuose Bang & Olufsen televizoriuose 
teleteksto puslapiui ant televizoriaus rodomo 
vaizdo uždėti. Įjunkite teletekstą, kelis kartus 
paspauskite LIST, kad būtų rodomas MIX, tada 
paspauskite GO. 

MOVE? Rodoma kaip Beo4 programavimo 
režimo pasirinktis, skirta papildomų Beo4 
ekrano „mygtukų“ rodymo tvarkai pakeisti. 
Įjunkite Beo4 programavimo režimą ir suraskite 
MOVE?, paspauskite GO ir pasižiūrėkite, kokius 

„mygtukus“ galite perkelti. Paspaudus GO ekrane 
rodomas „mygtukas“ bus perkeltas į pirmą sąrašo, 
atidaromo paspaudus LIST, vietą. Arba paspaudus, 
pvz., 3, papildomas „mygtukas“ atsiras trečioje 
papildomų „mygtukų“ sąrašo vietoje.

MX Nurodo, kokį vaizdo prietaisą reikia 
pasirinkti, jei naudojamas BeoVision MX. MX 
produkto pasirinkimas taip pat tinka senesniems 
BeoVision MX televizoriams ir kitoms senesnėms 
Bang & Olufsen vaizdo sistemoms. Norėdami 
nustatyti ir valdyti senesnes sistemas, pirmiausia 
įtraukite V.SETUP į „mygtukų“ sąrašą.

N 
NONE Nurodo, kad Beo4 pultelyje nustatytas 

vaizdo prietaisas yra NONE. Naudojamas, kai 
norima Beo4 pultelį užprogramuoti valdyti tik 
garso prietaisus, neįtraukiant vaizdo funkcijų 
sąrašo. 

N.MUSIC (muzika iš tinklo) Skirtas muzikos 
įrašams, laikomiems prijungtame kompiuteryje 
mp3 ir wma formatu, atkurti. Norėdami atkurti, 
paspauskite GO. Kai ekrane rodomas N.MUSIC 
ir atkuriamas įrašas, paspaudus  arba  
galima paleisti kitą įrašą, o paspaudus  arba  
galima paleisti kitą grojaraštį; paspaudus STOP 
atkūrimas sustabdomas, o paspaudus GO – 
tęsiamas.

N.RADIO (internetinis radijas) Skirtas 
internetiniam radijui paleisti naudojant prijungtą 
kompiuterį. Norėdami paleisti, paspauskite GO. 
Kai ekrane rodomas N.RADIO ir atkuriamas 
įrašas, paspaudus  arba  galima paleisti kitą 
įrašą, o paspaudus  arba  galima paleisti kitą 
grojaraštį; paspaudus STOP atkūrimas 
sustabdomas, o paspaudus GO – tęsiamas.

O 
OPTION? (pasirinkčių programavimas) 

Rodomas įjungus Beo4 programavimo režimą 
(reikia paspausti budėjimo režimo ir LIST 
mygtukus, o tada kelis kartus paspausti 
mygtuką LIST). Leidžia programuoti Bang & 
Olufsen sistemą. Paspaudus GO ir LIST rodomi 
galimų programavimo pasirinkčių tipai: 
V.OPT (vaizdo pasirinktis) 
A.OPT (garso pasirinktis) 
L.OPT (susiejimo pasirinktis) 
Kai rodomas reikiamas pasirinkčių tipas, įveskite 
atitinkamos pasirinkties numerį. 

P 
PAGE (teleteksto puslapio pasirinkimas) 

Skirtas teleteksto puslapiams pasirinkti kai 
kuriuose Bang & Olufsen televizoriuose (kur 
norint matyti teletekstą reikia paspausti GO TO). 
Įveskite norimo puslapio numerį arba 
paspauskite  arba . 

PC Pasirinkite PC, kad, naudodami Beo4, 
galėtumėte reguliuoti prie Bang & Olufsen 
BeoLink sistemos prijungto asmeninio 
kompiuterio garsą. 
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P-DVD2 (P-V.TP2*) (2 vaizdo įrašymo įrenginio 
vaizdo rodymas greta) Skirtas DVD2 (V.TAPE2*) 
vaizdui rodyti dešinėje pusėje. 

PHONO* (grotuvas) Skirtas Bang & Olufsen 
grotuvui įjungti. Norėdami įjungti, paspauskite 
GO. Kai ekrane rodomas PHONO ir atkuriamas 
įrašas, paspaudus  arba  galima pereiti prie 
kito įrašo, paspaudus STOP atkūrimas 
sustabdomas, o paspaudus GO – tęsiamas. 

PICTURE Skirtas įvairioms funkcijoms, susijusioms 
su kitų naujausių Bang & Olufsen nuotolinio 
valdymo pultelių mygtukais PICTURE, valdyti. 
Senesnėse vaizdo sistemose jis gali būti susijęs 
su tokiomis funkcijomis, kaip motorizuotas stovas, 
vaizdai greta ir vaizdo nustatymų reguliavimas. 
Kad PICTURE būtų prieinamas, į „mygtukų“ 
sąrašą reikia įtraukti V.SETUP.

P-AND-P (vaizdai greta) Skirtas kai kurių Bang & 
Olufsen televizorių gretimų vaizdų funkcijai valdyti. 
Pavyzdžiui, paspaudus TV mygtuką, dešinėje 
ekrano pusėje rodoma televizijos programa.

P.MUTE (vaizdo išjungimas) Įjungia arba 
išjungia vaizdą. Norėdami pakeisti nustatymą, 
kelis kartus paspauskite LIST, pasirinkite P.MUTE 
ir paspauskite GO. Kai kuriuose televizoriuose 
šios funkcijos nėra.

P-PC (kompiuterio ekrano vaizdas greta) 
Skirtas kompiuterio ekrano vaizdui rodyti 
dešinėje ekrano pusėje.

P-V.AUX (V.AUX vaizdas greta) Skirtas vaizdui iš 
šaltinio, prijungto prie V.AUX lizdo, rodyti dešinėje 
ekrano pusėje.

P-V.AU2 (V.AUX2 vaizdas greta) Skirtas vaizdui 
iš šaltinio, užregistruoto kaip V.AUX2, rodyti 
dešinėje ekrano pusėje. 

P-V.TP2* (2 vaizdo magnetofono vaizdo 
rodymas greta) Skirtas V.TAPE2* prietaiso 
vaizdui rodyti dešinėje ekrano pusėje.

R 
RADIO Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką 

RADIO. Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & 
Olufsen radijo imtuvas.

RANDOM (atkūrimas atsitiktine tvarka) Skirtas 
įrašams atkurti atsitiktine tvarka naudojant 
naujausius Bang & Olufsen kompaktinių diskų 
grotuvus. Norėdami atkurti, paspauskite GO,  
kai ekrane rodomas RANDOM.

RECLOCK (įrašo užrakinimas) Kol kas ši funkcija 
nenaudojama. 

RECORD2 (A.MEM2/A.TAPE2* arba  
DVD2/V.TAPE2* įrašymas) Turi būti įtrauktas, 
kai prie vaizdo sistemos prijungiate antrą vaizdo 
įrašymo įrenginį. Pradeda įrašymą naudojant 
antrąjį Bang & Olufsen garso ar vaizdo įrašymo 
įrenginį. Norėdami pradėti įrašymą, du kartus 
paspauskite GO. 

REMOVE? Rodomas įjungus Beo4 programavimo 
režimą. Skirtas papildomiems „mygtukams“ iš 
Beo4 ekrano pašalinti. Įjunkite Beo4 programavimo 
režimą ir suraskite REMOVE?, paspauskite GO ir 
peržiūrėkite „mygtukus“. Norėdami pašalinti 
rodomą „mygtuką“, paspauskite GO. 

REPEAT (pakartotinis atkūrimas) Skirtas 
pakartotiniam atkūrimui naujausiuose Bang & 
Olufsen kompaktinių diskų grotuvuose įjungti. 
Norėdami įjungti, paspauskite GO, kai ekrane 
rodomas REPEAT. 

RESET Skirtas pradiniams vaizdo ir garso nustatymų 
lygiams atkurti. Norėdami atkurti nustatymus, 
paspauskite GO.

RETURN (grįžimas į įrašo pradžią) Skirtas kai 
kurių Bang & Olufsen magnetofonų grįžimo į 
įrašo pradžią funkcijai valdyti. Norėdami grįžti į 
įrašo pradžią, paspauskite GO.

REVEAL (teleteksto rodymas) Skirtas paslėptai 
Bang & Olufsen televizorių teleteksto informacijai 
rodyti. Norėdami rodyti informaciją, paspauskite 
GO.

S 
SAT* (palydovinis) Rodomas ekrane paspaudus 

Beo4 mygtuką SAT*. Naudojant Beo4 pultelį 
valdomi Bang & Olufsen palydovinių programų 
numeriai.

SELECT Skirtas BeoSound 9000 kompaktinių 
diskų atkūrimo sekai programuoti. 

SETUP Skirtas LC 2 apšvietimo valdymo moduliui 
programuoti.

SHIFT Skirtas tam tikroms funkcijoms, susijusioms 
su skaitmeniniu priedėliu, susietoje patalpoje 
valdyti. Norint pasiekti tam tikras kitas funkcijas 
reikia pirma pasirinkti SHIFT. 

SP.DEMO (garsiakalbių demonstracija) Skirtas 
konkrečios sistemos garsiakalbių veikimui 
demonstruoti. Norėdami įjungti, paspauskite GO.

SOUND (monofoninis/stereofoninis  
garsas/kalba) Skirtas radijo, televizijos arba 
skaitmeninės televizijos programos garso  
tipams (monofoninis/stereofoninis/kalba) arba 
vaizdajuostės garso takeliams perjungti. 
Norėdami perjungti, kelis kartus paspauskite GO.

SPEAKER (garsiakalbiai) Skirtas Bang & Olufsen 
erdvinio garso sistemos garsiakalbių skaičiui 
pasirinkti. Pasirenkama spaudžiant mygtukus 1–5. 
Kai ekrane rodomas SPEAKER, spausdami , , 

 arba , galite reguliuoti garsiakalbių balansą.
SRC.OPT (prietaisų pasirinktys) Kol kas ši 

funkcija nenaudojama.
S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas) 

Skirtas garso nustatymams išsaugoti. S.STORE 
galimas tik tuo atveju, jei yra įtrauktas „mygtukas“ 
V.SETUP arba A.SETUP. 

STAND Skirtas tam tikroms Bang & Olufsen vaizdo 
sistemoms pasukti naudojant motorizuotą stovą. 
Kad stovas suktųsi, reikia spausti  arba , arba 
paspausti nustatytos padėties numerį.

STORE Skirtas televizijos programų/vaizdo 
nustatymams (žr. V.SETUP) ir mėgstamiausiems 
teleteksto puslapiams (atmintyje įrašytiems 
puslapiams) išsaugoti. Skirtas Bang & Olufsen 
apšvietimo nustatymams išsaugoti (žr. LIGHT ). 
Norėdami išsaugoti, paspauskite GO, atitinkamą 
skaičių ir dar kartą GO.

SUBCODE (teleteksto antrinis kodas) Skirtas 
kai kurių Bang & Olufsen televizorių antriniams 
teleteksto puslapiams valdyti.

T 
TEXT (teletekstas) Rodomas ekrane paspaudus 

Beo4 mygtuką TEXT. Naudojant Beo4 pultelį 
valdoma tuo metu žiūrimos televizijos programos 
teleteksto funkcija (jei yra teletekstas).

TRACK Skirtas atskiriems kompaktinių diskų įrašams 
pasirinkti naudojant BeoSound 9000 sistemą. 

TRACKNG (takeliai) Skirtas žiūrimos vaizdajuostės 
takeliams greitai reguliuoti.

TREBLE Skirtas kai kurių Bang & Olufsen sistemų 
aukštų dažnių lygiui reguliuoti. TREBLE galimas 
tik tuo atveju, jei įtrauktas „mygtukas“ A.SETUP 
arba V.SETUP. Norėdami reguliuoti, paspauskite 

 arba . Norėdami išsaugoti pasirinktą 
nustatymą, žr. S.STORE (garso nustatymų 
išsaugojimas). 

TUNE (kanalo nustatymas) Skirtas tam tikrų 
Bang & Olufsen televizorių kanalams nustatyti. 
TUNE galimas tik tuo atveju, jei įtrauktas 
„mygtukas“ V.SETUP.

TURN Skirtas tam tikrų Bang & Olufsen magnetofonų 
juostelei apversti – atkurti kitos pusės įrašus. Kai 
kuriuose Bang & Olufsen vaizdo grotuvų funkcija 
TURN taip pat naudojama vaizdo kameros 
įvesčiai pasirinkti, kai įjungtas įrašymo pauzės 
režimas. Norėdami įjungti, paspauskite GO.

TV Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką TV. 
Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & 
Olufsen televizorius.

U 
UPDATE (teleteksto atnaujinimas) Skirtas  

Bang & Olufsen televizorių teleteksto atnaujinimo 
funkcijai pasirinkti. Norėdami įjungti, paspauskite 
GO. Norėdami pamatyti atnaujintą puslapį, 
kartokite veiksmą.

V 
V.AUX (papildomas vaizdo prietaisas) Skirtas 

papildomam prie Bang & Olufsen vaizdo 
sistemos prijungtam vaizdo prietaisui įjungti. 
Norėdami įjungti, paspauskite GO.
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V.AUX2 (antrasis vaizdo prietaisas) Skirtas 
papildomam vaizdo prietaisui, prijungtam prie 
Bang & Olufsen vaizdo sistemos ir užregistruotam 
kaip V.AUX2, įjungti.

VIDEO? Skirtas Beo4 pulteliu valdomam vaizdo 
prietaisui pasirinkti. Galimi prietaiso pasirinkimo 
variantai yra VIDEO1, VIDEO2 ir VIDEO3.

VIDEO1 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam vaizdo 
prietaisui pasirinkti. VIDEO1 galima rinktis 
naudojant, pavyzdžiui, BeoVision Avant, 
BeoVision 5, BeoVision 3 (su 32 colių ekranu), 
BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 ir 
senesnius BeoVision MX modelius.

VIDEO2 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam vaizdo 
prietaisui pasirinkti. VIDEO2 galima rinktis 
naudojant, pavyzdžiui, BeoVision 1, 
BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link ir 
BeoCenter 1 modelius.

VIDEO3 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam vaizdo 
prietaisui pasirinkti. VIDEO3 galima rinktis 
naudojant, pavyzdžiui, Amerikos ir Taivano 
rinkoms skirtus vaizdo prietaisams.

V.MEM (V.TAPE*) (vaizdo įrašymo įrenginys) 
Rodomas Beo4 ekrane paspaudus mygtuką  
V MEM (V TAPE*). Naudojant Beo4 pultelį 
valdomas Bang & Olufsen vaizdo įrašymo 
įrenginys.

V.OPT (vaizdo pasirinktys) Skirtas sistemos 
vaizdo prietaisams reguliuoti. Daugiau 
informacijos pateikta OPTION? aprašyme.

V.SETUP (vaizdo reguliavimas) Leidžia pasiekti 
papildomų „mygtukų“, kuriais galima reguliuoti 
kai kuriuos Bang & Olufsen vaizdo prietaisus, 
sąrašą: TUNE Skirtas kanalams nustatyti. Daugiau 
informacijos pateikta TUNE aprašyme. 
PICTURE Skirtas vaizdui reguliuoti. Daugiau 
informacijos pateikta PICTURE aprašyme. 
STORE Skirtas nustatymams išsaugoti. Daugiau 
informacijos pateikta STORE aprašyme. 
CLEAR (programų numerių trynimas) Skirtas 
programų numeriams trinti. Daugiau informacijos 
pateikta CLEAR aprašyme. 
BASS Skirtas žemiems garso dažniams reguliuoti. 
Daugiau informacijos pateikta BASS aprašyme. 
TREBLE Skirtas aukštiems garso dažniams 
reguliuoti. Daugiau informacijos pateikta TREBLE 
aprašyme. 
LOUDNSS Skirtas garsumo funkcijai įjungti ir 
išjungti. Daugiau informacijos pateikta LOUDNSS 
aprašyme. 
S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas) Skirtas 
garso nustatymams išsaugoti. Daugiau informacijos 
pateikta S.STORE aprašyme.

V.TAPE2* (2 vaizdo magnetofonas) Skirtas 
antrajam vaizdo magnetofonui, prijungtam prie 
Bang & Olufsen vaizdo sistemos, įjungti. Norėdami 
įjungti, paspauskite GO. 

5



0710 

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti 
keičiami be įspėjimo.
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