Beo4
Zestawienie „przycisków”
dodatkowych



UWAGA! „Przyciski” oznaczone gwiazdką (*)
występują wyłącznie we wcześniejszych wersjach
pilota Beo4.

S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)
– służy do zachowywania zmian w ustawieniach
dźwięku. Dodatkowe informacje na ten temat
zamieszczono w opisie funkcji S.STORE.
A
A.TAPE* (magnetofon) Pojawia się na
A.AUX (dodatkowe urządzenie audio) Włącza
wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku A TAPE*
dodatkowe urządzenie podłączone do zestawu
pilota Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota
audio marki Bang & Olufsen.
Beo4 będą kierowane do magnetofonu marki
ADD? Jest to opcja dostępna w trybie konfiguracji
Bang & Olufsen.
pilota Beo4. Umożliwia dodawanie „przycisków” A.TAPE2*(magnetofon 2) Służy do włączania
dodatkowych na wyświetlaczu pilota Beo4.
drugiego magnetofonu podłączonego do zestawu
Uaktywnij tryb konfiguracji pilota Beo4 i wywołaj
audio marki Bang & Olufsen.
opcję ADD?, po czym naciśnij przycisk GO.
AUDIO? Służy do wyboru konfiguracji pilota Beo4
Spowoduje to rozpoczęcie wyświetlania
umożliwiającej obsługę danego urządzenia audio.
„przycisków”, które można dodać. Naciśnij
Można wybrać jeden z dwóch rodzajów
przycisk GO, aby dodać pokazany na wyświetlaczu
konfiguracji: AUDIO1 lub AUDIO2.
„przycisk” na początek listy „przycisków”
AUDIO1 Służy do wyboru konfiguracji pilota Beo4
dodatkowych wyświetlanej po naciśnięciu przycisku
umożliwiającej obsługę danego urządzenia audio.
LIST. Można też nacisnąć np. przycisk 3, aby
W konfiguracji AUDIO1 pilot obsługuje wszystkie
umieścić daną funkcję na trzecim miejscu swojej
urządzenia audio marki Bang & Olufsen
listy wszystkich „przycisków” dodatkowych.
z wyjątkiem zestawu BeoSound 9000.
A-DVD2 (A-V. TP2*) (drugie urządzenie do
AUDIO2 Służy do wyboru konfiguracji pilota Beo4
nagrywania sygnału wideo) Służy do wyboru
umożliwiającej obsługę danego urządzenia audio.
opcji AV, a następnie DVD2 (V.TAPE2*).
W konfiguracji AUDIO2 pilot obsługuje zestaw
A.MEM (A.TAPE*) (urządzenie nagrywające
BeoSound 9000.
dźwięk) Pojawia się na wyświetlaczu po
AV Oznacza, że została włączona dana funkcja
naciśnięciu przycisku A MEM (A TAPE*) pilota
audio/wideo i że dźwięk — na przykład
Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4
z telewizora — jest odtwarzany za pomocą
będą kierowane do urządzenia nagrywającego
głośników podłączonych do zestawu audio (lub
dźwięk.
odwrotnie). Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy
A.MEM2 (A.TAPE2*) (urządzenie nagrywające
urządzenie wideo jest połączone z zestawem audio.
dźwięk 2) Służy do włączania drugiego
AVANT Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń
urządzenia nagrywającego dźwięk podłączonego
wideo umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi
do zestawu audio marki Bang & Olufsen.
telewizora BeoVision Avant.
A-N.MUS (AV Net music) Służy do wyboru opcji
AVANTUS Informuje, że wybrano tryb obsługi
AV, a następnie N.MUSIC.
urządzeń wideo umożliwiający użycie pilota
A.OPT (opcja audio) Służy do programowania
Beo4 do obsługi telewizora BeoVision Avant
konfiguracji zestawów audio. Dodatkowe
w wersji na rynek amerykański.
objaśnienia zamieszczono w opisie funkcji OPTION?. A-V.AUX (AV V.AUX) Służy do wyboru opcji AV,
A.SETUP (ustawienia dźwięku) Zapewnia dostęp
a następnie V.AUX.
do listy „przycisków” dodatkowych potrzebnych
AV-N.RA (AV Net radio) Służy do wyboru opcji
do regulacji dźwięku w niektórych zestawach audio
AV, a następnie N.RADIO.
marki Bang & Olufsen. Dodanie funkcji A.SETUP
AV-PC (AV PC) Służy do wyboru opcji AV,
do zestawu funkcji pilota Beo4 umożliwia
a następnie PC.
wyświetlanie następujących „przycisków” do
A-V.TP2* (AV, magnetowid 2) Służy do wyboru
zmiany ustawień dźwięku:
opcji AV, a następnie V.TAPE2*.
BASS – służy do regulacji nasycenia niskich tonów AV5 Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń
w zestawie audio.
wideo umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi
TREBLE – służy do regulacji nasycenia wysokich
modelu BeoCenter AV 5.
tonów w zestawie audio.
AV9000 Informuje, że wybrano tryb obsługi
LOUDNSS (wzmocnienie tonów niskich
urządzeń wideo umożliwiający użycie pilota
i wysokich) – służy do włączania (On)
Beo4 do obsługi zestawu BeoSystem AV 9000.
i wyłączania (Off) funkcji wzmacniania tonów
niskich i wysokich przy niskim poziomie głośności. B
Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono BASIC Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń
w opisie funkcji LOUDNSS.
audio umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi
wszystkich urządzeń audio marki Bang & Olufsen
z wyjątkiem zestawu BeoSound 9000.

BASS Służy do regulacji nasycenia niskich tonów
w wybranych zestawach marki Bang & Olufsen.
Aby uzyskać dostęp do przycisku BASS, do listy
funkcji pilota należy najpierw dodać funkcję
A.SETUP lub V.SETUP (w zależności od rodzaju
urządzenia). Informacje o zachowywaniu zmian
w ustawieniach dźwięku zamieszczono w opisie
funkcji S.STORE (zachowywanie ustawień
dźwięku).
BATTERY Informuje, że należy wymienić baterie
w pilocie Beo4.
BC1 Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń
wideo umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi
modelu BeoCenter 1.
BS9000 Informuje, że wybrano tryb obsługi
urządzeń audio umożliwiający użycie pilota Beo4
do obsługi zestawu BeoSound 9000.
BV1 Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń
wideo umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi
telewizora BeoVision 1.
C
CAMERA (CAMCORD*) (kamera wideo) Służy
do wyboru sygnału z kamery wideo
w urządzeniach wizyjnych marki Bang & Olufsen.
CD (odtwarzacz płyt kompaktowych) Pojawia
się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku CD
na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane
z pilota Beo4 będą kierowane do odtwarzacza
CD marki Bang & Olufsen.
CD2* (odtwarzacz płyt kompaktowych 2)
Służy do włączania drugiego odtwarzacza CD
w niektórych zestawach audio marki Bang & Olufsen.
CDV (odtwarzacz kompaktowych płyt wideo)
Służy do włączania odtwarzacza kompaktowych
płyt wideo podłączonego do urządzenia wizyjnego
marki Bang & Olufsen.
CLEAR Służy do usuwania numerów programów
w nowszych telewizorach marki Bang & Olufsen.
Aby uzyskać dostęp do przycisku CLEAR, do listy
funkcji pilota należy najpierw dodać funkcję
V.SETUP.
CLOCK Wyświetla czas w niektórych urządzeniach
marki Bang & Olufsen. Dodatkowe informacje na
ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń.
CONFIG? Służy do programowania konfiguracji
pilota Beo4 służącej do obsługi danego urządzenia.
Dostępne są różne konfiguracje sterowania
urządzeniami wideo i audio.
COUNTER (wskazanie licznika) Umożliwia
odszukanie punktu na kasecie wideo
odpowiadającego określonemu wskazaniu
licznika. Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST,
aby wyświetlić przycisk COUNTER, a następnie
wprowadź za pomocą przycisków numerycznych
odpowiednią pozycję licznika.



D
DOORCAM* (wideodomofon) Do obsługi
urządzeń specjalnych marki Bang & Olufsen.
DTV (SAT*) (telewizja cyfrowa) Pojawia się na
wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku DTV (SAT*)
na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane
z pilota Beo4 będą kierowane do odbiornika
telewizji cyfrowej w zestawie urządzeń marki
Bang & Olufsen.
DVD (odtwarzacz DVD) Pojawia się na
wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku DVD na
pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota
Beo4 będą kierowane do odtwarzacza DVD.
DVD2 (V.TAPE2*) (drugi odtwarzacz DVD lub
urządzenie do nagrywania sygnału wideo)
Służy do włączania drugiego urządzenia do
nagrywania sygnału wideo podłączonego do
urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen.
Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.
E
EDIT Służy do odtwarzania utworów z płyt
kompaktowych w zaprogramowanej kolejności
w zestawie BeoSound 9000.
F
FORMAT (format obrazu) Służy do zmiany formatu
obrazu w telewizorze szerokoekranowym marki
Bang & Olufsen. Dodatkowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi danego
urządzenia.
I
INDEX (strona indeksowa teletekstu)
Wyświetla stronę indeksową teletekstu (str. 100).
Dodaj funkcję INDEX do listy funkcji pilota Beo4.
Włącz teletekst przyciskiem TEXT i naciśnij
kilkakrotnie przycisk LIST, aby wyświetlić funkcję
INDEX. Następnie naciśnij przycisk GO, aby
wywołać stronę.
L
LAMP (sterowanie domową instalacją
oświetleniową) Służy do włączania określonej
lampy w domowej instalacji oświetleniowej. Opcja
ta wymaga zainstalowania modułu sterowania
oświetleniem marki Bang & Olufsen. Naciśnij
przycisk LIST, aby wyświetlić funkcję LAMP (jeśli
funkcja nie jest dostępna, dodaj odpowiedni
„przycisk” do listy funkcji pilota). Następnie
wprowadź odpowiedni numer lampy (od 1 do 9).
LARGE (teletekst: powiększenie) Służy do
powiększania wyświetlanej strony teletekstu
w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen.
Włącz teletekst i naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST,
aby wyświetlić funkcję LARGE. Następnie naciśnij
przycisk GO, aby powiększyć część strony. Naciśnij
przycisk GO, aby powiększyć drugą połowę strony,

a następnie jeszcze raz naciśnij przycisk GO, aby
przywrócić normalną wielkość strony teletekstu.
L-DVD2 (podłączenie drugiego odtwarzacza
DVD lub nagrywarki) Służy do wyboru opcji
LINK, a następnie DVD2.
LIGHT (sterowanie oświetleniem) Pojawia się
na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku LIGHT
na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane
z pilota Beo4 będą kierowane do modułu
sterowania oświetleniem marki Bang & Olufsen.
LINK Funkcja używana w operacjach, w których
wymagane jest naciśnięcie przycisku LINK. Aby
możliwe było wykonanie następujących operacji,
do listy funkcji pilota należy najpierw dodać
funkcję LINK:
1. Jeśli chcesz obsługiwać dekoder w głównym
pomieszczeniu z pomieszczenia z telewizorem
podłączonego do systemu BeoLink, przejdź do
funkcji LINK na pilocie Beo4, a następnie naciśnij
przycisk TV.
2. Jeśli ten sam rodzaj urządzenia znajduje się
zarówno w głównym, jak i w dodatkowym
pomieszczeniu w systemie BeoLink, np. jeśli chcesz
mieć dostęp z pomieszczenia dodatkowego do
urządzenia nagrywającego sygnał wideo
zainstalowanego w głównym pomieszczeniu
zamiast magnetowidu znajdującego się
w pomieszczeniu dodatkowym, przejdź do funkcji
LINK na pilocie Beo4 i naciśnij przycisk V MEM
(V TAPE*).
3. Jeśli urządzenie działające w systemie BeoLink,
np. model BeoLab 3500, znajduje się w tym
samym pomieszczeniu co urządzenie centralne,
np. model Avant lub Ouverture (opcja 4).
4. Pozwala zapewnić zgodność konfiguracji,
gdy np. zestaw głośników z serii X-tra zostanie
umieszczony w pomieszczeniu z telewizorem
podłączonym do systemu BeoLink lub np.
przystawka z serii X-tra do telewizora zostanie
umieszczona w podłączonym do systemu BeoLink
pomieszczeniu ze starszym modelem telewizora
marki Bang & Olufsen, takim jak LX2802. Aby
uaktywnić konfigurację urządzeń podłączonych
do systemu BeoLink, przejdź do funkcji LINK na
pilocie Beo4, a następnie naciśnij przycisk
wyboru odpowiedniego źródła — TV, RADIO,
CD, A MEM (A TAPE*) lub V MEM (V TAPE*).
LINK-AV (połączenie audio/wideo) Umożliwia
odbieranie sygnału stereo z głównego urządzenia
wizyjnego marki Bang & Olufsen za pomocą
drugiego urządzenia wideo, zazwyczaj telewizora,
znajdującego się w pomieszczeniu podłączonym
do systemu BeoLink. Funkcja ta jest przydatna,
gdy dekoder TV jest podłączony do głównego
urządzenia wideo. Dodaj ją do listy funkcji pilota
Beo4, naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić opcję
LINK-AV, a następnie naciśnij przycisk TV, aby
uaktywnić funkcję.

L-N.MUS Służy do wyboru funkcji N.MUSIC
w urządzeniu znajdującym się w pomieszczeniu
podłączonym do systemu BeoLink.
L-N.RA Służy do wyboru funkcji N.RADIO
w urządzeniu znajdującym się w pomieszczeniu
podłączonym do systemu BeoLink.
L.OPT (opcja połączenia z systemem BeoLink)
Służy do programowania konfiguracji urządzeń
znajdujących się pomieszczeniach podłączonych
do systemu BeoLink. Użyj funkcji L.OPT do
zaprogramowania ustawień opcji połączenia
z systemem BeoLink. Dodatkowe informacje na
ten temat zamieszczono w opisie funkcji OPTION?.
LOUDNSS (wzmocnienie tonów niskich
i wysokich) Służy do włączania (On) i wyłączania
(Off) funkcji wzmacniania tonów niskich i wysokich
przy niskim poziomie głośności w niektórych
zestawach marki Bang & Olufsen. Funkcja
LOUDNSS jest dostępna tylko w przypadku
dodania funkcji A.SETUP lub V.SETUP do listy
funkcji pilota Beo4. Funkcja ta rekompensuje
spadek czułości ludzkiego ucha na dźwięki
o wysokiej i niskiej częstotliwości przy niskim
poziomie głośności. Naciśnij przycisk LIST, aby
wyświetlić opcję LOUDNSS, a następnie naciśnij
odpowiednią ilość razy przycisk GO w celu
włączenia lub wyłączenia funkcji wzmocnienia
tonów niskich i wysokich. Jeśli chcesz zachować
zmiany wprowadzone w ustawieniach dźwięku,
przeczytaj dodatkowe informacje zamieszczone
w opisie funkcji S.STORE (zachowywanie
ustawień dźwięku).
L-PC (połączenie — komputer PC) Służy do
wyboru opcji LINK, a następnie PC.
L-PHONO* (połączenie — PHONO) Służy do
wyboru opcji LINK, a następnie PHONO.
L-V.AUX (połączenie — V.AUX) Funkcja używana
w określonych sytuacjach do przesyłania sygnału
z przystawki „set-top box” do pomieszczenia
podłączonego do systemu BeoLink.
L-V.TP2* (połączenie — drugi magnetowid)
Służy do wyboru opcji LINK, a następnie V.TAPE2*.
M
MIX (strony teletekstu: nakładanie) Funkcja
używana w niektórych telewizorach marki Bang &
Olufsen do nakładania strony teletekstu na obraz
telewizyjny. Włącz teletekst i naciśnij kilkakrotnie
przycisk LIST, aż pojawi się opcja MIX, a następnie
naciśnij przycisk GO.
MOVE? Jest to opcja dostępna w trybie
konfiguracji pilota Beo4. Umożliwia zmianę
kolejności wyświetlania „przycisków”
dodatkowych na wyświetlaczu tego pilota.
Uaktywnij tryb konfiguracji pilota Beo4 i wywołaj
opcję MOVE?, po czym naciśnij przycisk GO.
Spowoduje to rozpoczęcie wyświetlania
„przycisków”, które można dodać. Naciśnij przycisk



GO, aby dodać pokazany na wyświetlaczu „przycisk”
na początek listy „przycisków” dodatkowych
wyświetlanej po naciśnięciu przycisku LIST. Można
też nacisnąć np. przycisk 3, aby umieścić daną
funkcję na trzecim miejscu swojej listy wszystkich
„przycisków” dodatkowych.
MX Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń
wideo umożliwiający użycie pilota Beo4 do
obsługi telewizora z serii BeoVision MX. Trybu
MX należy używać także w przypadku starszych
modeli telewizorów z serii BeoVision MX i innych
starszych urządzeń wizyjnych marki Bang & Olufsen.
Aby można było dostroić kanały w takich starszych
urządzeniach i ustawić żądane numery programów,
należy najpierw dodać przycisk V.SETUP do listy
funkcji pilota Beo4.
N
NONE Informuje, że w pilocie Beo4 jako tryb
obsługi urządzeń wideo wybrano opcję NONE.
Opcji tej należy użyć, aby zaprogramować pilota
Beo4 wyłącznie do obsługi urządzeń audio — bez
dodawania do listy funkcji jakichkolwiek opcji
obsługi urządzeń wideo.
N.MUSIC (Net music) Służy do odtwarzania
utworów w formacie MP3 i WMA
przechowywanych na podłączonym komputerze
PC. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.
Gdy na wyświetlaczu pilota jest pokazywana opcja
N.MUSIC i trwa odtwarzanie, można zmienić
odtwarzany utwór za pomocą przycisku lub
, zmienić listę odtwarzania za pomocą
przycisku lub oraz zatrzymać i wznowić
odtwarzanie za pomocą przycisków STOP i GO.
N.RADIO (Net radio) Umożliwia słuchanie radia
internetowego za pośrednictwem podłączonego
komputera PC. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić
tę funkcję. Gdy na wyświetlaczu pilota jest
pokazywana opcja N.RADIO i trwa odtwarzanie,
można zmienić odtwarzany utwór za pomocą
przycisku lub , zmienić listę odtwarzania za
pomocą przycisku lub oraz zatrzymać
i wznowić odtwarzanie za pomocą przycisków
STOP i GO.
O
OPTION? (programowanie opcji) Jest to opcja
dostępna w trybie konfiguracji pilota Beo4 (naciśnij
przyciski Standby i LIST, a następnie kilkakrotnie
naciśnij przycisk LIST). Umożliwia zaprogramowanie
konfiguracji zestawu marki Bang & Olufsen.
Naciśnij przycisk GO, a następnie LIST, aby
wyświetlić typ programowanej opcji:
V.OPT (opcja wideo)
A.OPT (opcja audio)
L.OPT (opcja połączenia z systemem BeoLink)
Po wyświetleniu właściwej opcji wprowadź
odpowiedni numer opcji.

P
PAGE (wybór strony teletekstu) Służy do
wybierania stron teletekstu w niektórych
telewizorach marki Bang & Olufsen (wymagających
zazwyczaj naciśnięcia przycisku GO TO w celu
wywołania strony). Wprowadź numer żądanej
strony albo użyj przycisków i .
PC Wybierz tę opcję, aby móc używać pilota Beo4
do zmiany ustawień dźwięku odtwarzanego przez
komputer PC podłączony do systemu BeoLink
marki Bang & Olufsen.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (obraz obok obrazu — drugie
urządzenie nagrywające sygnał wideo)
Służy do wyświetlania obrazu ze źródła DVD2
(V.TAPE2*) w prawej części ekranu.
PHONO* (gramofon) Służy do włączania
gramofonu marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk
GO, aby uaktywnić tę funkcję. Gdy na wyświetlaczu
jest pokazywana opcja PHONO i trwa odtwarzanie
płyty, użyj przycisku lub , aby przejść do
przodu lub do tyłu. Z kolei naciśnięcie przycisku
STOP lub GO pozwala odpowiednio zatrzymać
bądź wznowić odtwarzanie.
PICTURE Służy do obsługi różnych funkcji
związanych z przyciskiem PICTURE w nowszych
pilotach firmy Bang & Olufsen. W starszych
urządzeniach wizyjnych może służyć do obsługi
takich funkcji, jak sterowanie obrotową podstawą,
obraz obok obrazu czy zmiana ustawień obrazu.
Aby można było uzyskać dostęp do przycisku
PICTURE, do zestawu funkcji pilota należy najpierw
dodać funkcję V.SETUP.
P-AND-P (obraz obok obrazu) Służy do
obsługi funkcji obraz obok obrazu w niektórych
telewizorach marki Bang & Olufsen. Przykład:
naciśnij przycisk TV, aby wyświetlić obraz
telewizyjny w prawej części ekranu.
P.MUTE (wyłączanie obrazu) Służy do włączania
i wyłączania obrazu. Posługując się przyciskiem
LIST, odszukaj funkcję P.MUTE i naciśnij przycisk
GO, aby wykonać operację. W niektórych
telewizorach funkcja ta nie jest dostępna.
P-PC (obraz obok obrazu — komputer PC)
Pozwala wyświetlić obraz z komputera w prawej
części ekranu.
P-V.AUX (obraz obok obrazu — V.AUX)
Pozwala wyświetlić w prawej części ekranu
obraz ze źródła podłączonego do gniazda V.AUX.
P-V.AU2 (obraz obok obrazu — V.AUX2)
Pozwala wyświetlić w prawej części ekranu
obraz ze źródła podłączonego do gniazda V.AUX2.
P-V.TP2* (obraz obok obrazu — drugie
urządzenie nagrywające sygnał wideo)
Pozwala wyświetlić obraz ze źródła V.TAPE2*
w prawej części ekranu.
R
RADIO Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu

przycisku RADIO na pilocie Beo4. Wszelkie
polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane
do odbiornika radiowego marki Bang & Olufsen.
RANDOM (odtwarzanie losowe) Służy do
włączania funkcji odtwarzania losowego
w nowszych modelach odtwarzaczy CD marki
Bang & Olufsen. Kiedy na wyświetlaczu jest
pokazywana opcja RANDOM, naciśnij przycisk
GO, aby włączyć tę funkcję.
RECLOCK (blokada nagrywania) Do
wykorzystania w przyszłości.
RECORD2 (nagrywanie na A.MEM2/A.TAPE2*
lub DVD2/V.TAPE2*) Ten „przycisk” należy
dodać, jeśli do urządzenia wizyjnego podłączono
drugie urządzenie do nagrywania sygnału wideo.
Przycisk rozpoczyna nagrywanie na drugim
urządzeniu do nagrywania sygnału audio lub
wideo marki Bang & Olufsen. Aby rozpocząć
nagrywanie, naciśnij dwukrotnie przycisk GO.
REMOVE? Pojawia się po uaktywnieniu trybu
konfiguracji pilota Beo4. Umożliwia usuwanie
„przycisków” dodatkowych z wyświetlacza pilota
Beo4. Przejdź do trybu konfiguracji pilota Beo4
i wywołaj opcję REMOVE?. Następnie naciśnij
przycisk GO i rozpocznij przeglądanie listy
„przycisków” dodatkowych. Aby usunąć dany
„przycisk” dodatkowy, naciśnij przycisk GO.
REPEAT (odtwarzanie ciągłe) Służy do włączania
funkcji odtwarzania ciągłego w nowszych modelach
odtwarzaczy CD marki Bang & Olufsen. Kiedy na
wyświetlaczu jest pokazywana opcja REPEAT,
naciśnij przycisk GO, aby włączyć tę funkcję.
RESET Służy do przywracania pierwotnych ustawień
obrazu lub dźwięku. Naciśnij przycisk GO, aby
uaktywnić tę funkcję.
RETURN (powrót do początku nagrania) Służy
do obsługi funkcji powrotu do początku nagrania
w niektórych magnetofonach marki Bang &
Olufsen. Aby powrócić do początku nagrania,
naciśnij przycisk GO.
REVEAL (wyświetlanie ukrytego teletekstu)
Służy do wyświetlania ukrytych informacji na
stronach teletekstu w telewizorach marki Bang &
Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę
funkcję.
S
SAT* (programy satelitarne) Pojawia się na
wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku SAT* na
pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota
Beo4 będą dotyczyły programów satelitarnych
w zestawie urządzeń marki Bang & Olufsen.
SELECT Służy do programowania kolejności
odtwarzania płyt CD w zestawie BeoSound 9000.
SETUP Służy do konfigurowania modułu sterowania
oświetleniem LC 2.
SHIFT Służy do obsługi określonych funkcji
związanych z pracą przystawki „set-top box”



w pomieszczeniu podłączonym do systemu
BeoLink. Wyświetlenia przycisku SHIFT mogą
wymagać również niektóre inne funkcje.
SP.DEMO (prezentacja głośników) Służy do
demonstracji działania głośników w danym zestawie.
Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.
SOUND (dźwięk mono/stereo lub język) Służy
do zmiany typów dźwięku (mono/stereo/język)
dostępnych dla programu radiowego,
telewizyjnego lub programu telewizji cyfrowej
albo do przełączania ścieżek dźwiękowych na
kasecie wideo. Naciśnij kilkakrotnie przycisk GO,
aby wybrać odpowiednie ustawienie.
SPEAKER (głośniki) Służy do określania liczby
głośników podłączonych do zestawu marki Bang &
Olufsen obsługującego dźwięk wielokanałowy
(Surround Sound). Naciśnij odpowiedni przycisk
numeryczny (od 1 do 5), aby wybrać liczbę
głośników. Gdy wyświetlana jest opcja SPEAKER,
przyciski , , i pozwalają zmienić względne
natężenie dźwięku w poszczególnych kanałach.
SRC.OPT (opcja źródła sygnału) Do wykorzystania
w przyszłości.
S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)
Służy do zachowywania zmian w ustawieniach
dźwięku. Funkcja S.STORE jest dostępna tylko,
jeśli do listy funkcji pilota Beo4 dodano opcję
V.SETUP lub A.SETUP.
STAND Służy do obracania niektórych urządzeń
wizyjnych marki Bang & Olufsen na ich podstawie.
Naciśnij przycisk lub , aby obrócić podstawę,
lub wprowadź zaprogramowaną pozycję podstawy.
STORE Służy do zachowywania zmian
w ustawieniach programów telewizyjnych/
obrazu (patrz przycisk V.SETUP) i ulubionych
stron teletekstu (stron dodanych do pamięci).
Ponadto służy do zachowywania konfiguracji
modułu sterowania oświetleniem marki Bang &
Olufsen (patrz przycisk LIGHT). Aby zachować
ustawienia, naciśnij przycisk GO, wprowadź
żądany numer i ponownie naciśnij przycisk GO.
SUBCODE (podstrony teletekstu) Służy do obsługi
funkcji podstrony teletekstu w niektórych
telewizorach marki Bang & Olufsen.
T
TEXT (teletekst) Pojawia się na wyświetlaczu
po naciśnięciu przycisku TEXT na pilocie Beo4.
Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą
dotyczyły funkcji teletekstu (jeśli jest ona dostępna)
w oglądanym w danej chwili programie
telewizyjnym.
TRACK Służy do wybierania ścieżek z płyt CD
w zestawie BeoSound 9000.
TRACKNG (regulacja ścieżki) Służy do szybkiego
regulowania ścieżki podczas odtwarzania kasety
wideo.

TREBLE Służy do regulacji nasycenia wysokich
tonów w wybranych zestawach marki Bang &
Olufsen. Funkcja TREBLE jest dostępna tylko,
jeśli do listy funkcji pilota Beo4 dodano przycisk
A.SETUP lub V.SETUP. Do regulacji nasycenia
wysokich tonów należy użyć przycisków i .
Informacje o zachowywaniu wprowadzonych
zmian zamieszczono w opisie funkcji S.STORE
(zachowywanie ustawień dźwięku).
TUNE (dostrajanie stacji) Służy do dostrajania
stacji w niektórych telewizorach marki Bang &
Olufsen. Funkcja TUNE jest dostępna tylko, jeśli do
listy funkcji pilota Beo4 dodano przycisk V.SETUP.
TURN Służy do odwracania kasety w niektórych
magnetofonach marki Bang & Olufsen w celu
rozpoczęcia odtwarzania nagrań z drugiej strony
kasety. W niektórych magnetowidach marki
Bang & Olufsen funkcja TURN jest używana także
do wybierania sygnału z kamery wideo w trybie
wstrzymania nagrywania. Naciśnij przycisk GO,
aby uaktywnić tę funkcję.
TV Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu
przycisku TV na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia
wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do
telewizora marki Bang & Olufsen.
U
UPDATE (aktualizacja teletekstu) Służy do
obsługi funkcji aktualizacji teletekstu w telewizorach
marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby
uaktywnić tę funkcję. Powtórz tę czynność, aby
wyświetlić uaktualnioną stronę.
V
V.AUX (dodatkowe źródło sygnału wideo)
Służy do włączania dodatkowego sprzętu wideo
podłączonego do urządzenia wizyjnego marki
Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby
uaktywnić tę funkcję.
V.AUX2 (drugie dodatkowe źródło sygnału
wideo) Służy do włączania dodatkowego
sprzętu wideo podłączonego do urządzenia
wizyjnego marki Bang & Olufsen
i zarejestrowanego jako źródło V.AUX2.
VIDEO? For selecting a dedicated Video product
setup for Beo4. Product setups VIDEO1, VIDEO2
and VIDEO3 are available.
VIDEO1 Służy do wyboru trybu obsługi danego
urządzenia wideo za pomocą pilota Beo4. Tryb
VIDEO1 pozwala obsługiwać m.in. urządzenia
BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3
z ekranem 32-calowym, BeoCenter AV 5,
BeoCenter AV 9000 i wcześniejsze modele
telewizorów z serii BeoVision MX.
VIDEO2 Służy do wyboru trybu obsługi danego
urządzenia wideo za pomocą pilota Beo4. Tryb
VIDEO2 pozwala obsługiwać m.in. urządzenia

BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link
oraz BeoCenter 1.
VIDEO3 Służy do wyboru trybu obsługi danego
urządzenia wideo za pomocą pilota Beo4. Tryb
VIDEO3 pozwala obsługiwać m.in. urządzenia
wizyjne przeznaczone na rynek amerykański
i tajwański.
V.MEM (V.TAPE*) (urządzenie do nagrywania
sygnału wideo) Pojawia się na wyświetlaczu po
naciśnięciu przycisku V MEM (V TAPE*) na pilocie
Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota
Beo4 będą kierowane do urządzenia marki
Bang & Olufsen nagrywającego sygnał wideo.
V.OPT (opcja wideo) Służy do programowania
konfiguracji urządzeń wideo. Dodatkowe
informacje na ten temat zamieszczono w opisie
funkcji OPTION?.
V.SETUP (konfiguracja urządzeń wideo)
Zapewnia dostęp do listy „przycisków”
dodatkowych wymaganych do konfiguracji
niektórych urządzeń wideo marki Bang &
Olufsen:
TUNE Służy do dostrajania stacji. Dodatkowe
informacje na ten temat zamieszczono w opisie
funkcji TUNE.
PICTURE Służy do ustawiania obrazu.
Dodatkowe informacje na ten temat
zamieszczono w opisie funkcji PICTURE.
STORE Służy do zachowywania zmian lub
ustawionych parametrów. Dodatkowe
informacje na ten temat zamieszczono w opisie
funkcji STORE.
CLEAR (usuwanie numerów programów). Służy
do usuwania numerów programów. Dodatkowe
informacje na ten temat zamieszczono w opisie
funkcji CLEAR.
BASS Regulacja nasycenia niskich tonów.
Dodatkowe informacje na ten temat
zamieszczono w opisie funkcji BASS.
TREBLE Regulacja nasycenia wysokich tonów.
Dodatkowe informacje na ten temat
zamieszczono w opisie funkcji TREBLE.
LOUDNSS (wzmocnienie tonów niskich
i wysokich). Służy do włączania i wyłączania
funkcji wzmacniania tonów niskich i wysokich
przy niskim poziomie głośności. Dodatkowe
informacje na ten temat zamieszczono w opisie
funkcji LOUDNSS.
S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku).
Służy do zachowywania zmian w ustawieniach
dźwięku. Dodatkowe informacje na ten temat
zamieszczono w opisie funkcji S.STORE.
V.TAPE2* (magnetowid 2) Służy do włączania
drugiego magnetowidu podłączonego do
urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen.
Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez
powiadomienia danych technicznych urządzenia,
sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji.
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