
Beo4 
Popis špeciálnych “tlačidiel” 
diaľkového ovládača



POZNÁMKA “Tlačidlá” označené hviezdičkou (*) 
platia len pre predchádzajúce verzie diaľkového 
ovládača Beo4.

A 
A.AUX (prídavný audio zdroj) Zapnutie 

ľubovoľného prídavného zariadenia pripojeného 
v audiosystéme Bang & Olufsen. 

ADD? Objaví sa ako možnosť režimu nastavenia 
diaľkového ovládača Beo4. Umožňuje pridať 
špeciálne “tlačidlá” na displej diaľkového 
ovládača Beo4. Aktivujte režim nastavenia 
diaľkového ovládača Beo4 a vyvolajte položku 
ADD?, stlačte tlačidlo GO a začnite prechádzať 

“tlačidlá”, ktoré môžete pridať – stlačením 
tlačidla GO pridajte aktuálne zobrazené 

“tlačidlo”, ktoré sa po stlačení tlačidla LIST 
zobrazí ako prvé špeciálne “tlačidlo”; alebo 
stlačte napríklad číselné tlačidlo 3, ak chcete 

“tlačidlo” umiestniť v zozname špeciálnych 
“tlačidiel” na 3. polohu.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (videorekordér AV 2) Na 
voľbu možnosti AV a potom DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (audiorekordér) Objaví sa na 
displeji po stlačení tlačidla A MEM (A TAPE*) na 
diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá 
prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude 
smerovaná do audiorekordéra Bang & Olufsen. 

A.MEM2 (A.TAPE2*) (audiorekordér 2) Na 
zapínanie druhého audiorekordéra pripojeného 
k audiosystému Bang & Olufsen.

A-N.MUS (hudba AV Net) Na voľbu možnosti 
AV a potom N.MUSIC.

A.OPT (doplnok pre audio) Na programovanie 
nastavenia audiosystémov. Viac informácií 
nájdete v popise položky OPTION?. 

A.SETUP (nastavenie pre audio) Umožňuje 
prístup k zoznamu špeciálnych “tlačidiel” na 
nastavenie zvuku určitých audiosystémov  
Bang & Olufsen. Pridanie možnosti A.SETUP 
sprístupní nasledujúce „tlačidlá“ na nastavenie 
zvuku: 
BASS – upravuje úrovne hĺbok audiosystému. 
TREBLE – upravuje úrovne výšok audiosystému. 
LOUDNSS (hlasitosť) – zapína a vypína funkciu 
Loudness. Viac informácií nájdete v popise 
možnosti LOUDNSS. 
S.STORE (uloženie nastavenia zvuku) – slúži 
na ukladanie nastavenia zvuku. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti S.STORE.

A.TAPE* (magnetofón) Objaví sa na displeji po 
stlačení tlačidla A TAPE* na diaľkovom ovládači 
Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom 
ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná do 
magnetofónu Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (magnetofón 2) Na zapínanie druhého 
magnetofónu pripojeného k audiosystému  
Bang & Olufsen.

AUDIO? Zvolí na diaľkovom ovládači Beo4 
nastavenie Audio produktu. Product setups 
AUDIO1 and AUDIO2 are available.

AUDIO1 Zvolí na diaľkovom ovládači Beo4 
nastavenie Audio produktu. AUDIO1 supports 
all Bang & Olufsen audio systems other than 
BeoSound 9000.

AUDIO2 AUDIO2 Zvolí na diaľkovom ovládači 
Beo4 nastavenie Audio produktu. Nastavenie 
AUDIO2 podporuje systém BeoSound 9000. 

AV Znamená, že funkcia audio/video je aktívna, 
napríklad sa prenáša zvuk televízora do 
reproduktorov pripojených k audiosystému  
a naopak. Toto platí len pre prípady, keď sú vaše 
audio- a videosystémy vzájomne prepojené.

AVANT Znamená, že nastavenie Video produktu 
na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
systém BeoVision Avant.

AVANTUS Znamená, že nastavenie Video produktu 
na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
americkú verziu systému BeoVision Avant.

A-V.AUX (AV V.AUX) Na voľbu možnosti AV  
a potom V.AUX.

AV-N.RA (rádio AV Net) Na voľbu možnosti AV 
a potom N.RADIO. 

AV-PC (AV PC) Na voľbu možnosti AV a potom PC.
A-V.TP2* (videorekordér AV 2) Na voľbu možnosti 

AV a potom V.TAPE2*.
AV5 Znamená, že nastavenie Video produktu na 

diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
systém BeoCenter AV5.

AV9000 Znamená, že nastavenie Video produktu 
na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
systém BeoSystem AV9000.

B 
BASIC Označuje nastavenie produktu Audio na 

diaľkovom ovládači Beo4 pre všetky audiosystémy 
Bang & Olufsen okrem systému BeoSound 9000. 

BASS Slúži na nastavenie úrovne hĺbok pre  
určité systémy Bang & Olufsen. Ak chcete mať  
k možnosti BASS prístup, pridajte podľa vašich 
potrieb buď možnosť A.SETUP, alebo V.SETUP. 
Ak chcete nastavenie zvuku uložiť, potrebné 
informácie nájdete v popise možnosti S.STORE 
(uloženie nastavenia zvuku).

BATTERY Znamená, že je potrebné vymeniť 
batérie v diaľkovom ovládači Beo4.

BC1 Znamená, že nastavenie Video produktu na 
diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
systém BeoCenter 1.

BS9000 Znamená, že nastavenie Audio produktu 
na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
systém BeoSound 9000. 

BV1 Znamená, že nastavenie Video produktu na 
diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém 
BeoVision 1. 

C 
CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Slúži na 

voľbu vstupu videokamery na videosystémoch 
Bang & Olufsen.

CD (prehrávač CD) Objaví sa na displeji po 
stlačení tlačidlá CD na diaľkovom ovládači Beo4. 
Každá operácia, ktorá prebehne na diaľkovom 
ovládači Beo4, bude smerovaná do prehrávača 
CD Bang & Olufsen.

CD2* (prehrávač CD 2) Slúži na zapnutie druhého 
prehrávača CD v určitých audiosystémoch 
Bang & Olufsen.

CDV (prehrávač kompaktných videodiskov) 
Slúži na zapnutie prehrávača kompaktných 
videodiskov pripojeného k videosystému  
Bang & Olufsen.

CLEAR Zmaže čísla programov v aktuálnych 
modeloch televíznych prijímačov Bang & Olufsen. 
Ak chcete k možnosti CLEAR získať prístup, 
najskôr musíte pridať možnosť V.SETUP.

CLOCK Zobrazí čas na určitých produktoch  
Bang & Olufsen. Viac informácií nájdete  
v príručke daného produktu.

CONFIG? Slúži na naprogramovanie nastavenia 
vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač 
Beo4. K dispozícii sú nastavenia pre audioa 
videozariadenia.

COUNTER (poloha podľa počítadla) Umožňuje 
nájsť pomocou počítadla určitú polohu na 
videokazete. Opakovaným stlačením tlačidla 
LIST zobrazte možnosť COUNTER a pomocou 
číselných tlačidiel zadajte požadovanú polohu 
podľa počítadla.

D 
DOORCAM* (kamera dverí) Pre špeciálne 

aplikácie Bang & Olufsen.
DTV (SAT*) (digitálny televízny prijímač) 

Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla DTV 
(SAT*) na diaľkovom ovládači Beo4. Každá 
operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 
prebehne, bude smerovaná na digitálny televízor 
Bang & Olufsen.

DVD (digitálny univerzálny disk) Objaví sa na 
displeji po stlačení tlačidla DVD na diaľkovom 
ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na 
diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude 
smerovaná do prehrávača DVD. 

DVD2 (V.TAPE2*) (druhý prehrávač DVD alebo 
videorekordér) Slúži na zapnutie druhého 
videorekordéra pripojeného k videosystému 
Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením 
tlačidla GO. 

E 
EDIT Slúži na prehrávanie naprogramovaných 

skladieb na disku CD v systéme BeoSound 9000.
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F 
FORMAT (formát obrazu) Slúži na optimalizáciu 

formátu obrazu na videosystéme Bang & Olufsen 
s podporou širokouhlého obrazu. Viac informácií 
nájdete v príslušnej príručke.

I 
INDEX (stránka s obsahom teletextu) Vyvolá 

stránku s obsahom teletextu (str. 100). Pridajte 
možnosť INDEX do zoznamu funkcií diaľkového 
ovládača Beo4. Teletext sa dá aktivovať stlačením 
tlačidla TEXT alebo tak, že opakovaným stlačením 
tlačidlá LIST zobrazíte možnosť INDEX a stlačením 
tlačidla GO vyvoláte požadovanú stranu. 

L 
LAMP (ovládanie svetiel) Slúži na zapnutie 

určitého svietidla v rámci zostavy svietidiel – 
vyžaduje inštaláciu jednotky Bang & Olufsen na 
ovládanie svetiel. Stlačením tlačidla LIST zobrazte 
možnosť LAMP, pridajte “tlačidlo”, ak nie je 
dostupné, a potom zadajte číslo príslušného 
svietidla (1 – 9).

LARGE (teletext: veľký) Slúži na zväčšenie 
teletextu na určitých televíznych prijímačoch 
Bang & Olufsen. Zobrazte teletext a opakovaným 
stlačením tlačidla LIST zobrazte možnosť LARGE 
a tlačidlom GO zväčšite časť strany. Tlačidlom 
GO zväčšite druhú časť strany a opätovným 
stlačením tlačidla GO obnovíte normálnu veľkosť 
stránok teletextu. 

L-DVD2 (spojenie s druhým prehrávačom  
DVD alebo videorekordérom) Slúži na voľbu 
možnosti LINK a potom DVD2. 

LIGHT (ovládanie svetiel) Objaví sa na displeji 
po stlačení tlačidla LIGHT na diaľkovom ovládači 
Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom 
ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná na 
ovládač svietidiel Bang & Olufsen.

LINK Je nutné použiť v situáciách, kedy je štandardne 
vyžadované použitie “tlačidla” LINK. “Tlačidlo” 
LINK pridajte do zoznamu “tlačidiel” v diaľkovom 
ovládači Beo4, ak chcete vykonať nasledujúce 
operácie:  
1. Ak chcete, aby bol k dekodéru v hlavnej 
miestnosti prístup z miestnosti s videopripojením, 
zobrazte na displeji diaľkového ovládača Beo4 
možnosť LINK a potom stlačte tlačidlo TV. 
2. Ak je rovnaký zdroj dostupný v pripojenej 
miestnosti i v hlavnej miestnosti, ak je napríklad 
v pripojenej miestnosti požadovaný prístup  
k videorekordéru v hlavnej miestnosti, a nie  
k videorekordéru v pripojenej miestnosti, 
zobrazte na displeji diaľkového ovládača Beo4 
možnosť LINK a potom stlačte tlačidlo V MEM 
(V TAPE*).

3. Ak je produkt v pripojenej miestnosti, 
napríklad BeoLab 3500, umiestený do rovnakej 
miestnosti ako produkt hlavnej miestnosti, 
napríklad Avant a Ouverture (doplnok 4).  
4. Pre kompatibilné zostavy, keď je napríklad 
súprava reproduktorov X-tra umiestená do 
pripojenej miestnosti spoločne s televízorom 
alebo keď je napríklad televízor X-tra 
umiestnený v pripojenej miestnosti so starým 
televíznym prijímačom Bang & Olufsen, 
napríklad LX2802. Ak chcete aktivovať 
akékoľvek nastavenie pripojenia, zobrazte na 
displeji diaľkového ovládača Beo4 možnosť 
LINK a potom stlačte tlačidlo požadovaného 
zdroja – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*),  
V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (pripojenie audio/video) Slúži na 
získanie stereofónneho signálu z hlavného 
videosystému Bang & Olufsen v pripojenej 
miestnosti so sekundárnym videozdrojom, 
zvyčajne s televízorom. Táto funkcia je užitočná, 
keď je televízny dekodér pripojený k hlavnému 
videosystému. Pridajte ju do zoznamu funkcií 
diaľkového ovládača Beo4, stlačením tlačidla 
LIST zobrazte možnosť LINK-AV a potom 
stlačte tlačidlo TV.

L-N.MUS Na voľbu možnosti N.MUSIC v prepojenej 
miestnosti.

L-N.RA Na voľbu možnosti N.RADIO v prepojenej 
miestnosti.

L.OPT (prepojený systém) Na naprogramovanie 
systémového nastavenia produktov v pripojenej 
miestnosti. Možnosť L.OPT použite na 
naprogramovanie prepojeného systému. Viac 
informácií nájdete v popise možnosti OPTION?.

LOUDNSS (Loudness) Slúži na zapnutie a vypnutie 
funkcie Loudness v niektorých systémoch Bang & 
Olufsen. Možnosť LOUDNSS je dostupná, len 
ak ste pridali možnosť A.SETUP alebo V.SETUP. 
Funkcia Loudness kompenzuje zníženú citlivosť 
ľudského ucha pri vnímaní vysokých a hlbokých 
tónov s nízkou hlasitosťou. Stlačením tlačidla 
LIST zobrazte možnosť LOUDNSS a opakovaným 
stlačením tlačidla GO funkciu Loudness zapnete 
alebo vypnete. Ak chcete nastavenie uložiť, 
požadované informácie nájdete v popise možnosti 
S.STORE (uloženie nastavenia zvuku). 

L-PC (pripojenie počítača) Slúži na voľbu 
možnosti LINK a potom PC.

L-PHONO* (pripojenie gramofónu) Slúži na 
voľbu možnosti LINK a potom PHONO. 

L-V.AUX (pripojenie V.AUX) Používa sa na 
distribúciu signálu zariadenia Set-top Box do 
pripojenej miestnosti.

L-V.TP2* (pripojenie videorekordéra 2) Slúži na 
voľbu možnosti LINK a potom V.TAPE2*.

M 
MIX (teletext: zmiešaný) Táto možnosť sa dá 

použiť na niektorých televízoroch Bang & Olufsen 
na nastavenie prekrytia stránky teletextu cez 
televízny obraz. Aktivujte teletext, opakovaným 
stlačením tlačidla LIST zobrazte položku MIX  
a potom stlačte tlačidlo GO.

MOVE? Zobrazí sa ako možnosť režimu 
nastavenia diaľkového ovládača Beo4. Slúži na 
zmenu poradia špeciálnych “tlačidiel”, v ktorom 
sa zobrazujú na displeji diaľkového ovládača 
Beo4. Aktivujte režim nastavenia diaľkového 
ovládača Beo4 a vyvolajte položku MOVE?, 
stlačte tlačidlo GO a začnite prechádzať 

“tlačidlá”, ktoré môžete presunúť – stlačením 
tlačidla GO presuňte aktuálne zobrazené 

“tlačidlo”, ktoré sa po stlačení tlačidla LIST 
zobrazí ako prvé špeciálne “tlačidlo” alebo 
stlačte napríklad číselné tlačidlo 3, ak chcete 

“tlačidlo” umiestniť v zozname špeciálnych 
“tlačidiel” na 3. polohe.

MX Znamená, že nastavenie Video produktu na 
diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre 
systém BeoVision MX. 
Nastavenie pre systém MX použite i pre staršie 
verzie televíznych prijímačov BeoVision MX a iné 
staršie videosystémy Bang & Olufsen. Ak chcete 
tieto staršie systémy naladiť a prednastaviť, 
najskôr pridajte možnosť V.SETUP.

N 
NONE Znamená, že možnosť Video produktu je 

na diaľkovom ovládači Beo4 nastavená na 
NONE (žiadne). Používa sa na programovanie 
diaľkového ovládača Beo4 len s nastavením 
Audio produktu – bez toho, aby ste do 
zoznamu zahrnuli akúkoľvek videofunkciu.

N.MUSIC (hudba po sieti) Slúži na prehrávanie 
súborov formátu mp3 a wma uložených na 
pripojenom počítači. To dosiahnete stlačením 
tlačidla GO. Ak je zobrazená možnosť N.MUSIC 
a prehráva sa skladba, tlačidlo  alebo  môžete 
použiť na prechádzanie skladieb; alebo je možné 
použiť tlačidlo  alebo  na zmenu zoznamu 
skladieb a tlačidlo STOP a GO môžete použiť na 
pozastavenie a obnovenie prehrávania.

N.RADIO (sieťové rádio) Umožňuje prístup  
k internetovému rádiu prostredníctvom 
pripojeného počítača. To dosiahnete stlačením 
tlačidla GO. Ak je zobrazená možnosť N.RADIO 
a prehráva sa skladba, tlačidlo  alebo  
môžete použiť na prechádzanie skladieb; alebo 
je možné použiť tlačidlo  alebo  na zmenu 
zoznamu skladieb a tlačidlo STOP a GO môžete 
použiť na pozastavenie a obnovenie prehrávania.
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O 
OPTION? (programovanie systémov) Táto 

možnosť sa objaví pri aktivácii režimu nastavenia 
diaľkového ovládača Beo4 (stlačte tlačidlo 
pohotovostného režimu a tlačidlo LIST a potom 
opakovane stlačte tlačidlo LIST). Umožňuje 
naprogramovať nastavenie systému Bang & 
Olufsen. Stlačte tlačidlo GO, potom tlačidlom 
LIST zobrazte požadovaný typ programovania 
systémov: 
V.OPT (videosystém) 
A.OPT (doplnok pre audio) 
L.OPT (prepojený systém) 
Keď sa zobrazí požadovaná možnosť, zadajte 
číslo príslušnej možnosti. Popis špeciálnych 

“tlačidiel” diaľkového ovládača Beo4 

P 
PAGE (voľba stránky teletextu) Slúži na voľbu 

teletextových strán na určitých televíznych 
prijímačoch Bang & Olufsen (kde sa zvyčajne  
pri aktivácii vyžaduje stlačenie tlačidla GO TO). 
Zadajte číslo strany, ktorú si želáte, alebo stlačte 

 alebo . 
PC Možnosť PC vyberte, ak chcete diaľkový ovládač 

Beo4 použiť na úpravu zvuku z osobného počítača 
pripojeného k systému Bang & Olufsen BeoLink. 

P-DVD2 (P-V.TP2*) (videorekordér 2 s funkciou 
dvoch obrazov) Na zobrazenie signálu DVD2 
(V.TAPE2*) na obrazovke vpravo.

PHONO* (gramofón) Na zapínanie gramofónu 
Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla 
GO. Keď je možnosť PHONO zobraze ná a prehráva 
sa platňa, tlačidlom  alebo  môžete 
prechádzať skladby alebo môžete stlačiť tlačidlo 
STOP a GO a pozastaviť a obnoviť prehrávanie.

PICTURE Na obsluhu rôznych funkcií súvisiacich  
s tlačidlom PICTURE na iných aktuálnych 
diaľkových ovládačoch Bang & Olufsen. V prípade 
starších videosystémov sa táto možnosť môže 
vzťahovať na funkcie na obsluhu podstavca so 
servopohonom, funkcie dvoch obrazov a tiež 
funkcie nastavenia obrazu. Ak chcete mať  
k možnosti PICTURE prístup, pridajte možnosť 
V.SETUP.

P-AND-P (dva obrazy) Slúži na obsluhu funkcie 
dvoch obrazov na niektorých televíznych 
prijímačoch Bang & Olufsen. Napríklad stlačte 
tlačidlo TV, ak chcete aktivovať signál zdrojového 
televízora na obrazovke vpravo.

P.MUTE (vypnutie obrazu) Switches the picture 
on or off. Press LIST repeatedly to select P.MUTE 
and press GO to change the setting. Not available 
on some televisions.

P-PC (dva obrazy – jeden z počítača) Na 
zobrazenie signálu z počítača na obrazovke vpravo.

P-V.AUX (dva obrazy – jeden zo vstupu V.AUX) 
Na zobrazenie signálu zdroja pripojeného ku 
konektoru V.AUX na obrazovke vpravo.

P-V.AU2 (dva obrazy – vstup V.AUX2) Na 
zobrazenie signálu zdroja zaregistrovaného  
ako zdroj V.AUX2 na obrazovke vpravo. 

P-V.TP2* (dva obrazy - vstup pre 
videorekordér 2) Na zobrazenie signálu  
V.TAPE2 na obrazovke vpravo.

R 
RADIO Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla 

RADIO na diaľkovom ovládači Beo4. Každá 
operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 
prebehne, bude smerovaná do rádia Bang & 
Olufsen.

RANDOM (náhodné prehrávanie) Slúži na 
zapnutie funkcie náhodného prehrávania 
aktuálnych prehrávačov CD Bang & Olufsen. 
Zobrazte možnosť RANDOM na displeji  
a stlačte tlačidlo GO.

RECLOCK (zámok nahrávania) Na ďalšie použitie. 
RECORD2 (nahrávanie A.MEM2/A.TAPE2* 

alebo DVD2/V.TAPE2*) Túto možnosť  
pridajte, ak do videosystému pripájate druhý 
videorekordér. Spustí nahrávanie na druhý 
audio- alebo videorekordér Bang & Olufsen. To 
dosiahnete tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo GO.

REMOVE? Objaví sa ako možnosť režimu nastavenia 
diaľkového ovládača Beo4. Umožňuje odobrať 
špeciálne “tlačidlá” z displeja diaľkového 
ovládača Beo4. Aktivujte režim nastavenia 
diaľkového ovládača Beo4 a zobrazte položku 
REMOVE?, stlačte tlačidlo GO a začnite 
prechádzať “tlačidlá”. Tlačidlom GO odoberte 
aktuálne zobrazené “tlačidlo”.

REPEAT (opakované prehrávanie) Slúži na 
zapnutie funkcie opakovaného prehrávania 
aktuálnych prehrávačov CD Bang & Olufsen. 
Zobrazte možnosť REPEAT na displeji a stlačte 
tlačidlo GO. 

RESET Slúži na obnovenie východiskového 
nastavenia zvuku a obrazu. To dosiahnete 
stlačením tlačidla GO.

RETURN (začiatok záznamu) Slúži na obsluhu 
funkcie návratu na začiatok záznamu, ktorú 
podporujú niektoré magnetofóny Bang & 
Olufsen. Ak chcete pásku pretočiť na začiatok 
záznamu, stlačte tlačidlo GO.

REVEAL (skrytý teletext) Slúži na zobrazenie 
skrytých teletextových informácií na televíznych 
prijímačoch Bang & Olufsen. To dosiahnete 
stlačením tlačidla GO.

S 
SAT* (satelit) Objaví sa na displeji po stlačení 

tlačidla SAT* na diaľkovom ovládači Beo4. 
Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači 
Beo4 prebehne, bude smerovaná na satelitné 
programy prijímača Bang & Olufsen.

SELECT Táto možnosť sa používa na 
naprogramovanie viacerých kompaktných diskov 
na prehrávanie pomocou systému BeoSound 9000. 

SETUP Slúži na nastavenie ovládača svetiel LC 2.
SHIFT Slúži na vykonávanie niektorých funkcií 

súvisiacich s použitím zariadenia Set-Top Box  
v prepojenej miestnosti. Niektoré funkcie môžu 
vyžadovať, aby ste možnosť SHIFT najskôr zobrazili. 

SP.DEMO (ukážka reproduktorov) Slúži na 
spustenie nahrávky, ktorá vám predvedie 
schopnosti daného systému. To dosiahnete 
stlačením tlačidla GO. 

SOUND (monofónny/stereofónny zvuk/jazyk) 
Slúži na prepínanie medzi rôznymi druhmi 
zvukového signálu (monofónny/stereofónny/jazyk), 
ktoré sú aktuálne dostupné v rámci programu 
prenášaného rádiom, analógovým a digitálnym 
televízorom; túto možnosť je tiež možné použiť 
na prepínanie zvukových stôp na videokazete. 
To dosiahnete opakovaným stlačením tlačidla GO.

SPEAKER (reproduktory) Slúžia na voľbu 
požadovaného počtu reproduktorov – v systémoch 
Bang & Olufsen s priestorovým zvukom. To 
dosiahnete stlačením tlačidiel 1 – 5. Zobrazte na 
displeji možnosť SPEAKER a stlačením tlačidla 

, ,  alebo  upravte vyváženie reproduktorov.
SRC.OPT (pripojenie zdroja) Na ďalšie použitie.
S.STORE (uložiť nastavenie zvuku) Slúži na 

uloženie nastavenia zvuku. Možnosť S.STORE  
je dostupná, len ak bola pridaná možnosť 
V.SETUP alebo A.SETUP.

STAND Slúži na otočenie niektorých videosystémov 
Bang & Olufsen umiestnených na podstavcoch 
so servopohonom. To dosiahnete stlačením 
tlačidla  alebo , prípadne môžete zadať 
predvoľbu nastavenia podstavca.

STORE Slúži na uloženie nastavenia televíznych 
programov/obrazu (pozrite popis možnosti 
V.SETUP) a obľúbených stránok teletextu 
(pamäťových stránok). Na ukladanie nastavenia 
svietidiel Bang & Olufsen (pozrite popis možnosti 
LIGHT ). To dosiahnete stlačením tlačidla GO, 
zadaním príslušného čísla a opätovným 
stlačením tlačidla GO.

SUBCODE (teletextový subkód) Slúži na 
obsluhu funkcie teletextového subkódu na 
niektorých televízoroch Bang & Olufsen.
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T 
TEXT (teletext) Objaví sa na displeji po stlačení 

tlačidla TEXT na diaľkovom ovládači Beo4. 
Všetky operácie, ktoré prebehnú na diaľkovom 
ovládači Beo4, budú smerované na funkcie 
teletextu (ak je teletext k dispozícii) aktuálne 
sledovaného televízneho programu.

TRACK Slúži na voľbu jednotlivých skladieb na 
diskoch CD v systéme BeoSound 9000. 

TRACKNG (nastavenie hláv) Slúži na jemné 
nastavenie pre aktuálne prehrávanú videokazetu. 

TREBLE Slúži na nastavenie výšok pre niektoré 
systémy Bang & Olufsen. Možnosť TREBLE je 
dostupná, len ak ste pridali možnosť A.SETUP 
alebo V.SETUP. Nastavenie vykonajte tlačidlom 

 alebo . Ak chcete upravené nastavenie 
uložiť, pozrite popis možnosti S.STORE (uložiť 
nastavenie zvuku).

TUNE (ladenie staníc) Slúži na naladenie staníc 
na niektorých televízoroch Bang & Olufsen. 
Možnosť TUNE je dostupná, len ak bola pridaná 
možnosť V.SETUP.

TURN Slúži na otočenie strany kaziet v niektorých 
kazetových magnetofónoch Bang & Olufsen. Na 
niektorých videorekordéroch Bang & Olufsen sa 
možnosť TURN používa aj na voľbu vstupu 
videokamery v režime pozastavenia nahrávania. 
To dosiahnete stlačením tlačidla GO

TV Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla TV na 
diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá 
prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude 
smerovaná do televízora Bang & Olufsen.

U 
UPDATE (aktualizácia teletextu) Slúži na 

aktualizáciu teletextu na televíznych prijímačoch 
Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením 
tlačidla GO. Operáciu zopakujte, ak chcete 
zobraziť stránku, obsah ktorej bol aktualizovaný.

V 
V.AUX (prídavný videozdroj) Na zapnutie 

ľubovoľného prídavného videozariadenia 
pripojeného do videosystému Bang & Olufsen. 
To dosiahnete stlačením tlačidla GO.

V.AUX2 (druhý prídavný videozdroj) Na zapnutie 
prídavného videozariadenia pripojeného do 
videosystému Bang & Olufsen a zaregistrovaného 
ako zariadenie V.AUX2.

VIDEO? Slúži na voľbu nastavenia Video 
vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač 
Beo4. K dispozícii sú nastavenia produktov 
VIDEO1, VIDEO2 a VIDEO3.

VIDEO1 Slúži na voľbu nastavenia Video 
vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač 
Beo4. Možnosť VIDEO1 podporuje napríklad 
tieto produkty: BeoVision Avant, BeoVision 5, 
BeoVision 3 (obrazovka 81 cm), BeoCenter AV 5, 
BeoCenter AV 9000 a staršie modely BeoVision MX.

VIDEO2 Slúži na voľbu nastavenia Video 
vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač 
Beo4. Možnosť VIDEO2 napríklad podporuje 
produkt BeoVision 1, BeoVision MX 8000, 
BeoVision 1 Link a BeoCenter 1.

VIDEO3 Slúži na voľbu nastavenia Video 
vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač 
Beo4. Možnosť VIDEO3 napríklad podporuje 
produkty určené pre americký a tchajwanský trh.

V.MEM (V.TAPE*) (audiorekordér) Objaví sa na 
displeji po stlačení tlačidla V MEM (V TAPE*) na 
diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá 
prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude 
smerovaná do videorekordéra Bang & Olufsen.

V.OPT (videosystém) Na programovanie nastavenia 
videosystémov. Viac informácií nájdete v popise 
možnosti OPTION?.

V.SETUP (nastavenie pre video) Umožňuje 
prístup k zoznamu špeciálnych “tlačidiel” na 
nastavenie určitých videosystémov Bang & Olufsen:  
TUNE Slúži na naladenie staníc. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti TUNE. 
PICTURE Slúži na úpravu obrazu. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti PICTURE. 
STORE Slúži na uloženie upraveného nastavenia 
alebo prednastavenej hodnoty. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti STORE. 
CLEAR (zmazať čísla programov) Slúži na 
mazanie čísel programov. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti CLEAR. 
BASS Slúži na úpravu hĺbok. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti BASS. 
TREBLE Slúži na úpravu výšok. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti TREBLE. 
LOUDNSS (zosilnenie) Úprava zvuku – zapína  
a vypína funkciu Loudness. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti LOUDNSS. 
S.STORE (uložiť nastavenie zvuku) Slúži na 
uloženie nastavenia zvuku. Viac informácií 
nájdete v popise možnosti S.STORE.

V.TAPE2* (videorekordér 2) Na zapínanie druhého 
videorekordéra pripojeného k videosystému 
Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením 
tlačidla GO.

5



0710 

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia sa 
môžu bez upozornenia zmeniť.
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