Beo4
Leksikon dodatnih gumbov



OPOMBA! Gumbi, ki so označeni z *, se
uporabljajo samo pri starejših različicah
daljinskih upravljalnikov Beo4.
A
A.AUX (pomožni avdiovir) za prižiganje
kakršnekoli dodatne opreme, ki je priključena
na Bang & Olufsen avdiosistem.
ADD? pojavlja se kot možnost pri nastavljanju
Beo4. Omogoča dodajanje gumbov na
prikazovalnik Beo4. Aktivirajte nastavljanje
Beo4 in pokličite ADD?, pritisnite gumb GO in
začnite s pregledovanjem gumbov, ki jih lahko
dodajate – pritisnite gumb GO, da dodate gumb,
ki je trenutno prikazan kot prvi na seznamu in ki
se je pojavil pri pritisku na gumb LIST– ali pritisnite
na primer 3 in ga s tem dodajte kot tretjega na
seznamu vseh gumbov, ki ste jih dodali.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV-videorekorder 2) za
izbiranje AV in nato DVD2 (V.TAPE2*).
A.MEM (A.TAPE*) (avdiorekorder) pojavi se
na prikazovalniku, ko pritisnete gumb A MEM
(A TAPE*) na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4
se napotijo na avdiorekorder Bang & Olufsen.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (avdiorekorder 2) za
prižiganje drugega avdiorekorderja, ki je
priključen v avdiosistem Bang & Olufsen.
A-N.MUS (AV, glasba na omrežju) za izbiranje
AV in nato N.MUSIC.
A.OPT (avdioopcija) za programiranje sistemskega
nastavljanja za avdiosisteme. Za dodatna
pojasnila, prosimo, poglejte OPTION?.
A.SETUP (avdionastavitve) omogoča dostop do
seznama dodatnih gumbov, ki so potrebni za
uravnavanje zvoka pri določenih avdiosistemih
Bang & Olufsen; A.SETUP je treba dodati, da se
lahko pokažejo naslednji gumbi za uravnavanje
zvoka:
BASS – omogoča dostop do uravnavanja nivoja
basov za avdiosistem;
TREBLE – omogoča dostop do uravnavanja
najvišjih (sopranskih) tonov za avdiosistem;
LOUDNSS (jakost) – omogoča dostop do
nastavitve jakosti na vklop (On) ali izklop (Off) – za
dodatne informacije, prosimo poglejte LOUDNSS;
S.STORE (shranjevanje zvoka) – omogoča
dostop do shranjevanja nastavitev zvoka – za
dodatne informacije, prosimo poglejte S.STORE.
A.TAPE* (tračni avdiorekorder) pojavi se na
prikazovalniku, ko pritisnete gumb A TAPE* na
Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo
na tračni avdiorekorder Bang & Olufsen.
A.TAPE2* (tračni avdiorekorder 2) za prižiganje
drugega tračnega avdiorekorderja, ki je
priključen v avdiosistem Bang & Olufsen.
AUDIO? za izbiranje nastavitev avdio izdelka za
Beo4. Na razpolago je nastavljanje izdelkov
AUDIO1 in AUDIO2.

AUDIO1 za izbiranje nastavitev avdio izdelka
za Beo4. AUDIO1 podpira vse avdiosisteme
Bang & Olufsen razen BeoSound 9000.
AUDIO2 za izbiranje nastavitev avdio izdelka za
Beo4. AUDIO2 podpira BeoSound 9000.
AV indikator avdio/videofunkcije, ki kaže delovanje,
prenos funkcije: na primer, da je zvok TV-ja, ki
se ga lahko priključi na zvočnike, priključen na
avdiosistem ali obratno. To se lahko uporablja
samo takrat, ko sta video- in avdiosistem
medsebojno povezana.
AVANT kaže, da ima Beo4 nastavitev video
izdelka prilagojeno za BeoVision Avant.
AVANTUS kaže, da ima Beo4 nastavitev video
izdelka prilagojeno različici BeoVision Avant za
ZDA.
A-V.AUX (AV V.AUX) za izbiranje AV in nato V.AUX.
AV-N.RA (AV, omrežni radio) za izbiranje AV in
nato N.RADIO.
AV-PC (AV PC) za izbiranje AV in nato PC.
A-V.TP2* (AV, tračni videorekorder 2) za
izbiranje AV in nato V.TAPE2*.
AV5 kaže, da ima Beo4 nastavitev video izdelka
prilagojeno za BeoCenter AV 5.
AV9000 kaže, da ima Beo4 nastavitev video
izdelka prilagojeno za BeoSystem AV 9000.
B
BASIC kaže, da ima Beo4 nastavitev avdioizdelka
za vse avdio sisteme Bang & Olufsen razen
BeoSound 9000.
BASS za zvočno uravnavanje basov pri določenih
sistemih Bang & Olufsen. Da bi imeli dostop do
BASS, morate dodati A.SETUP ali V.SETUP,
tako kot vam ustreza. Če želite shraniti
nastavitve zvoka, poglejte za dodatne
informacije S.STORE (shranjevanje zvoka).
BATTERY kaže, da je čas za zamenjavo baterij
daljinskega upravljalnika Beo4.
BC1 kaže, da ima Beo4 nastavitev video izdelka
prilagojeno za BeoCenter 1.
BS9000 kaže, da ima Beo4 nastavitev avdio
izdelka prilagojeno za BeoSound 9000.
BV1 kaže, da ima Beo4 nastavitev video izdelka
prilagojeno za BeoVision 1.
C
CAMERA (CAMCORD*) (kamkorder) za
izbiranje vhoda kamkorderja na videosistemih
Bang & Olufsen.
CD (predvajalnik plošč CD) pojavi se na
prikazovalniku, ko pritisnete gumb CD na Beo4.
Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na
CD-predvajalnik Bang & Olufsen.
CD2* (CD-predvajalnik 2) za prižiganje drugega
CD-predvajalnika pri določenih avdiosistemih
Bang & Olufsen.

CDV (CD-videopredvajalnik) za prižiganje CDvideopredvajalnika, ki je priključen v videosistem
Bang & Olufsen.
CLEAR za brisanje prej nastavljenih številk
programov za televizijske sprejemnike Bang &
Olufsen. Za dostop do CLEAR, morate najprej
dodati V.SETUP.
CLOCK pokaže čas na prikazovalniku določenih
izdelkov Bang & Olufsen. Za dodatne
informacije, prosimo, poglejte ustrezni
Uporabniški priročnik, ki ste ga prejeli z
izdelkom.
CONFIG? omogoča namensko programiranje Beo4
za nastavljanje določenega izdelka. Lahko izbirate
med nastavljanjem za video- ali avdioizdelke.
COUNTER (položaj števca) omogoča iskanje
izbranega položaja števca na videotraku.
Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže
COUNTER, nato pa enostavno vtipkajte ustrezni
položaj števca s številčnimi tipkami.
D
DOORCAM* (Kamera na vratih) za posebne
aplikacije Bang & Olufsen.
DTV (SAT*) (digitalna televizija) pojavi se na
prikazovalniku, ko pritisnete gumb DTV (SAT*)
na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se
napotijo na digitalni TV-vir Bang & Olufsen.
DVD (digitalni večnamenski disk) pojavi se na
prikazovalniku, ko pritisnete gumb DVD na
Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo
na DVD-predvajalnik Bang & Olufsen.
DVD2 (V.TAPE2*) (drugi DVD-predvajalnik
ali videorekorder) za prižiganje drugega
videorekorderja, ki je priključen na videosistem
Bang & Olufsen. Za prižig pritisnite gumb GO.
E
EDIT se uporablja za predvajanje programiranega
zaporedja skladb s plošče CD na BeoSound 9000.
F
FORMAT (velikost slike) za nastavljanje najboljše
velikosti slike na širokozaslonskem videosistemu
Bang & Olufsen. Za dodatne informacije, prosimo,
poglejte v ustrezni Uporabniški priročnik.
I
INDEX (indeksna stran teleteksta) pokliče
indeksno stran teleteksta (str.100). Dodajte
INDEX na seznam funkcij Beo4. Odprite teletekst
tako, da pritisnete gumb TEXT in večkrat
pritisnite gumb LIST, da se pokaže INDEX in
nato pritisnite gumb GO, da pokličete stran.



L
LAMP (nadzor razsvetljave) za prižiganje
določenih svetilk v nastavitvi razsvetljave je treba
namestiti nadzorno enoto za razsvetljavo Bang &
Olufsen. Pritiskajte LIST, da se pokaže LAMP.
Če tega gumba ni na razpolago, ga dodajte in
vtipkajte ustrezno številko za svetilko (1 – 9).
LARGE (teletekst: razširi) uporablja se za
določene televizorje Bang & Olufsen za
povečevanje strani teleteksta, ki jo gledate.
Odprite teletekst in večkrat pritisnite gumb LIST,
da se na prikazovalniku pojavi LARGE in nato
pritisnite gumb GO da povečate del strani.
Pritisnite gumb GO, da povečate drugo polovico
strani in z naslednjim pritiskom gumba GO se
vrnite na navadno velikost strani teleteksta.
L-DVD2 (povezava z drugim DVDpredvajalnikom ali videorekorderjem)
za izbiro LINK in nato DVD2.
LIGHT (krmiljenje razsvetljave) pojavi se na
prikazovalniku, ko pritisnete gumb LIGHT na
Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo
na krmiljenje razsvetljave Bang & Olufsen.
LINK se mora uporabiti, če je uporaba gumba
LINK običajno določena. LINK morate dodati na
Beo4 v naslednjih primerih:
1. Kadar želite iz prostora z videopovezavo imeti
dostop do dekoderja v glavnem prostoru, odprite
LINK na prikazovalniku Beo4 in nato pritisnite
gumb TV, da dosežete želeno povezavo.
2. Ko imate isti vir v povezanem in glavnem
prostoru; na primer, če želite iz povezanega
prostora (v katerem je nameščen videorekorder)
imeti dostop do videorekorderja v glavnem
prostoru, odprite LINK na prikazovalniku Beo4
in nato pritisnite gumb V MEM (V TAPE*), da
dosežete želeno povezavo.
3. Če je izdelek iz povezanega prostora, na primer
BeoLab 3500, nameščen v istem prostoru z
izdelkom glavnega prostora, na primer Avant in
Ouverture (opcija 4).
4. Za združljivost nastavitev, pri katerih je na primer
komplet zvočnikov X-tra nameščen v povezanem
prostoru skupaj s TV-jem ali pri katerih je TVoprema X-tra nameščena v povezani sobi skupaj
s starejšim TV-jem Bang & Olufsen (na primer
LX2802 TV). Za aktiviranje vseh nastavitev
povezovanja odprite LINK na prikazovalniku
Beo4 in nato pritisnite ustrezni gumb vira – TV,
RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (povezava avdio/video) uporablja se
za pridobitev prostorskega zvoka v povezanem
prostoru s sekundarnim videovirom, navadno
TV-jem, in sicer iz prostora z glavnim
videosistemom Bang & Olufsen. Funkcija je
koristna, ko je TV-dekoder priključen na glavni
videosistem. Dodajte jo na seznam funkcij Beo4,
pritisnite gumb LIST, da se pokaže LINK-AV, in
nato pritisnite gumb TV, da dosežete želeno
povezavo.
L-N.MUS za izbiro N.MUSIC v povezanem prostoru.
L-N.RA za izbiro N.RADIO v povezanem prostoru.
L.OPT (opcija povezave) za programiranje
sistemskega nastavljanja za izdelke v povezanem
prostoru. Uporabite L.OPT za programiranje
možnosti povezovanja. Za dodatna pojasnila
poglejte OPTION?.
LOUDNSS (jakost) za vklop in izklop funkcije
jakosti pri določenih sistemih Bang & Olufsen.
LOUDNSS je na razpolago, samo če sta dodana
A.SETUP ali V.SETUP. Funkcija jakost nadomešča
(kompenzira) premajhno občutljivost človeškega
sluha na visoke in nizke base ter najvišje tone,
pri predvajanju zvoka nizkega nivoja glasnosti.
Pritiskajte gumb LIST, da se pokaže LOUDNSS
in nato večkrat pritisnite gumb GO, da nastavite
jakost na vklop ali izklop. Če želite shraniti
nastavitve, poglejte za dodatne informacije
S.STORE (shranjevanje zvoka).
L-PC (povezava PC) za izbiranje LINK in nato PC.
L-PHONO* (povezava PHONO) za izbiranje
LINK in nato PHONO.
L-V.AUX (povezava V.AUX) uporablja se pri
določenih primerih za razdelitev signala
set-top-box v povezane prostore.
L-V.TP2* (povezava s tračnim
videorekorderjem 2) za izbiro LINK in nato
V.TAPE2*.
M
MIX (teletekst: mešanje) uporablja se pri
določenih TV-jih Bang & Olufsen za dodajanje
strani teleteksta na televizijsko sliko. Odprite
teletekst, večkrat pritisnite gumb LIST, da se
pokaže MIX in nato pritisnite gumb GO.
MOVE? pojavlja se kot možnost pri nastavljanju
Beo4. Omogoča preurejanje vrstnega reda
pojavljanja dodanih gumbov na prikazovalniku
Beo4. Aktivirajte nastavljanje Beo4 in pokličite
MOVE?. Pritisnite gumb GO in začnite s
pregledovanjem gumbov, ki jih lahko premikate
– pritisnite gumb GO, tako da premaknete gumb,
ki je trenutno prikazan kot prvi na seznamu in ki
se je pojavil pri pritisku na gumb LIST, ali pritisnite
na primer 3 in ga tako dodajte kot tretjega na
seznamu vseh dodanih gumbov.

MX označuje nastavitev video izdelka Beo4
namenjenega BeoVision MX. Nastavitev izdelka
MX se mora uporabiti tudi za starejše različice
TV-ja BeoVision MX in druge starejše videosisteme
Bang & Olufsen. Da namestite sprejem in
ponovno nastavite takšne starejše sisteme,
morate najprej dodati V.SETUP.
N
NONE kaže, da Beo4 nima nobenih nastavitev
za video izdelke. NONE se uporablja pri
programiranju Beo4 tako, da se lahko nastavlja
samo za upravljanje avdio izdelkov, kar pomeni,
da ne vsebuje seznama videofunkcij.
N.MUSIC (omrežna glasba) za predvajanje
glasbenih trakov formatov mp3 in wma, ki ste
jih shranili na priključenem PC-ju. Za prižig
pritisnite gumb GO. Ko je N.MUSIC na
prikazovalniku in se glasbeni komad predvaja,
lahko pritisnete ali da pregledate glasbene
komade enega za drugim; ali da greste na
drugi predvajalni seznam, in gumba STOP in GO,
da ustavite predvajanje in ga zopet nadaljujete.
N.RADIO (Net radio) za dostop do internetnega
radia po priključenem PC-ju. Za prižig pritisnite
gumb GO. Ko je N.RADIO na prikazovalniku in
se glasbeni komad predvaja, lahko pritisnete
ali da pregledate glasbene komade enega za
drugim; ali da greste na drugi predvajalni
seznam, in gumba STOP in GO, da ustavite
predvajanje in ga zopet nadaljujete.
O
OPTION? (programiranje možnosti na izbiro
opcij) pojavi se, ko odprete nastavljanje Beo4
(pritisnete gumb za stanje pripravljenosti in
gumb LIST, nato pa večkrat pritisnete LIST).
Omogoča vam programiranje nastavljanja
sistema Bang & Olufsen. Pritisnite gumb GO in
nato LIST, da se na prikazovalniku pojavi vrsta
opcije za programiranje, ki ga želite izvajati:
V.OPT (video opcija)
A.OPT (avdioopcija)
L.OPT (opcija povezave)
Ko se pojavi želena opcija, vtipkajte ustrezno
številko opcije.
P
PAGE (izbiranje strani teleteksta) za izbiranje
strani teleteksta pri določenih TV-jih Bang &
Olufsen (pri katerih je pritiskanje gumba GO TO
običajna zahteva za dostop). Izberite želeno
stran ali pritisnite ali .
PC Izberite PC če želite uporabiti Beo4 za uravnavanje
zvoka vašega osebnega računalnika povezanega
z Bang & Olufsen BeoLink sistemom.



P-DVD2 (P-V.TP2*) (picture-and-picture video
recorder 2) za prikazovanje DVD2 (V.TAPE2*)
na sliki desno.
PHONO* (predvajalnik posnetkov) za
prižiganje predvajalnika posnetkov Bang &
Olufsen. Za prižig pritisnite gumb GO. Ko je
PHONO na prikazovalniku in se posnetek
predvaja, lahko pritisnete ali da greste
skozi posneto glasbo; lahko pritisnete gumba
STOP in GO, da ustavite predvajanje in ga zopet
nadaljujete.
PICTURE za upravljanje z različnimi funkcijami,
ki jih ima gumb PICTURE pri drugih novejših
daljinskih upravljalnikih Bang & Olufsen. Pri
starejših video sistemih upravlja s funkcijami, kot
so motorizirani podstavek, slika-in-slika pa tudi
uravnava slike. V.SETUP se mora dodati za
dostop do PICTURE.
P-AND-P (slika in slika (picture-and-picture))
za upravljanje funkcije slika-in-slika pri določenih
TV-jih Bang & Olufsen. Treba je na primer pritisniti
gumb TV za klicanje vira TV na sliki desno.
P.MUTE (onemogočanje slike) prižiga in ugaša
sliko. Večkrat pritisnite gumb LIST, da izberete
P.MUTE, in nato pritisnite gumb GO, da
spremenite nastavitev. Takšne možnosti pri
nekaterih televizorjih ni.
P-PC (slika-in-slika PC) za prikazovanje PC na
sliki desno.
P-V.AUX (slika-in-slika V.AUX) za prikazovanje
vira, ki je priključen v vtičnico V.AUX na sliki desno.
P-V.AU2 (slika-in-slika V.AUX2) za prikazovanje
vira, ki je označen z V.AUX2, sliki desno.
P-V.TP2* (slika-in-slika, tračni videorekorder 2)
za prikazovanje V.TAPE2* na sliki desno.
R
RADIO se pojavi na prikazovalniku, ko pritisnete
gumb RADIO na Beo4. Vse upravljalne funkcije
Beo4 se napotijo na radio Bang & Olufsen.
RANDOM (naključno predvajanje) za prižig
predvajanja posnetkov po naključnem vrstnem
redu na novejših CD-predvajalnikih Bang &
Olufsen. Ko je RANDOM na prikazovalniku,
pritisnite gumb GO za prižig funkcije.
RECLOCK (zaklepanje posnetka) Za poznejšo
uporabo.
RECORD2 (posnetek A.MEM2/A.TAPE2* ali
DVD2/V.TAPE2*) morate dodati, ko priključite
drugi videorekorder v videosistem. Zažene
snemanje na drugem avdio- ali videorekorderju
Bang & Olufsen. Pritisnite gumb GO dvakrat, da
se snemanje začne.

REMOVE? Pojavi se na prikazovalniku, ko aktivirate
nastavljanje Beo4. Omogoča odstranjevanje
dodanih gumbov s prikazovalnika Beo4. Aktivirajte
nastavljanje Beo4 in pokličite REMOVE?, pritisnite
gumb GO in začnite s pregledovanjem gumbov.
Pritisnite gumb GO, da odstranite gumb, ki je
trenutno prikazan na prikazovalniku.
REPEAT (ponovljeno predvajanje) za prižig
ponovljenega predvajanja na novejših CDpredvajalnikih Bang & Olufsen. Ko je REPEAT
na prikazovalniku, pritisnite gumb GO za vklop
funkcije.
RESET za ponovno nastavljanje slike ali uravnavanje
zvoka na njune predhodno nastavljene
parametre. Za vklop pritisnite gumb GO.
RETURN (ponovni začetek posnetka) za
upravljanje funkcije ponovnega zagona posnetka
pri določenih tračnih rekorderjih Bang & Olufsen.
Da se vrnete na mesto, kjer se je posnetek začel,
pritisnite gumb GO.
REVEAL (pregledovanje teleteksta) za
pregledovanje skritih informacij teleteksta
pri TV-jih Bang & Olufsen. Za vklop pritisnite
gumb GO.
S
SAT* (satelit) pojavi se na prikazovalniku, ko
pritisnete gumb SAT* na Beo4. Vse upravljalne
funkcije, ki jih izvajate z Beo4, upravljajo s
številkami satelitskih programov Bang & Olufsen.
SELECT se uporablja za programiranje zaporedja
na CD-jih, ki se predvajajo na BeoSound 9000.
SETUP Za nastavljanje krmilnika razsvetljave LC 2.
SHIFT Za upravljanje določenih funkcij, ki se
uporabljajo pri upravljanju set-top-box v
povezanem prostoru. Tudi nekatere druge
funkcije lahko zahtevajo, da se najprej prikaže
SHIFT na prikazovalniku.
SP.DEMO (zvočnik demo) za predstavitev
zvočnika določenega sistema. Za vklop pritisnite
gumb GO.
SOUND (mono/stereo zvok/jezik) za preklop
med različnimi vrstami zvoka (mono/stereo/
jezik), ki so trenutno na razpolago na radijskem,
TV- ali digitalnem TV-programu; ali za preklop
med zvočnimi posnetki na videotraku. Za vklop
večkrat pritisnite gumb GO.
SPEAKER (loudspeakers) za izbiro števila
zvočnikov, ki jih želite postaviti za nastavitev
prostorskega zvoka Bang & Olufsen. Za izbiro
pritisnite 1 – 5. Ko je SPEAKER na prikazovalniku,
s pritiskanjem , , ali lahko uravnate
ravnovesje med zvočniki.
SRC.OPT (opcija vira) Za poznejšo uporabo.
S.STORE (shranjevanje zvoka) za shranjevanje
nastavitev za uravnavanje zvoka. S.STORE je
na razpolago samo, če je dodan V.SETUP ali
A.SETUP.

STAND za vrtenje motoriziranih podstavkov
določenih videosistemov Bang & Olufsen. Za
vklop pritisnite ali ; lahko tudi vtipkate
podatke za izbrani položaj podstavka.
STORE za shranjevanje nastavitev za uravnavanje
TV-programov/slike (poglejte V.SETUP) in
priljubljenih strani teleteksta (pomnilniške
strani). Za shranjevanje nastavitev razsvetljave
Bang & Olufsen (poglejte LIGHT). Za vklop
pritisnite gumb GO, vtipkajte ustrezno številko
in spet pritisnite GO
SUBCODE (podkoda teleteksta) za upravljanje
funkcije za podstran teleteksta pri določenih
TV-jih Bang & Olufsen.
T
TEXT (teletekst) pojavi se na prikazovalniku, ko
pritisnete gumb TEXT na Beo4. Vse upravljalne
funkcije, ki jih izvajate z Beo4, upravljajo funkcijo
teletekst (če je teletekst na razpolago) na TVprogramu, ki ga trenutno gledate.
TRACK za izbiranje posameznih posnetkov na
CD-ju, ki ga predvajate z BeoSound 9000.
TRACKNG (spremljanje) Za takojšnje uravnavanje
spremljanja videotraka, ki ga gledate.
TREBLE za zvočno uravnavanje visokih (sopranskih)
tonov pri določenih sistemih Bang & Olufsen.
TREBLE je na razpolago, samo če je dodan
A.SETUP ali V.SETUP. Za zahtevano nastavitev
pritisnite ali . Če želite shraniti nastavitve,
poglejte S.STORE (shranjevanje zvoka).
TUNE (iskanje postaj) za iskanje postaj pri
določenih TV-jih Bang & Olufsen. TUNE je na
razpolago, samo če ste dodali V.SETUP.
TURN za obračanje traku pri določenih tračnih
avdiorekorderjev Bang & Olufsen – za predvajanje
druge strani. Pri določenih tračnih videorekorderjih
Bang & Olufsen, se uporablja TURN tudi za
izbiranje vhoda kamkorderja, ko je snemanje
v stanju pavze. Za vklop pritisnite gumb GO
TV – pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete
gumb TV na Beo4. Vse upravljalne funkcije
Beo4 se napotijo na TV Bang & Olufsen.
U
UPDATE (posodobitev teleteksta) za upravljanje
funkcije za posodobitev teleteksta pri določenih
TV-jih Bang & Olufsen. Za vklop pritisnite gumb
GO. Ponovite postopek, da boste lahko pogledali
posodobljeno stran.
V
V.AUX (pomožni videovir) za prižiganje
kakršnekoli dodatne opreme, ki je priključena
na videosistem Bang & Olufsen. Za vklop
pritisnite gumb GO.



V.AUX2 (drugi pomožni videovir) za prižiganje
dodatne videoopreme, ki je priključena na
videosistem Bang & Olufsen in označena kot
V.AUX2.
VIDEO? za izbiranje prilagojene nastavitve video
izdelka za Beo4. Na razpolago so nastavitve
izdelkov VIDEO1, VIDEO2 in VIDEO3.
VIDEO1 za izbiranje prilagojene nastavitve video
izdelka za Beo4. VIDEO1 na primer podpira
BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – 32palčni zaslon, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000
in starejše modele BeoVision MX.
VIDEO2 za izbiranje prilagojene nastavitve video
izdelka za Beo4. VIDEO2 podpira na primer
BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link
in BeoCenter 1.
VIDEO3 za izbiranje prilagojene nastavitve video
izdelka za Beo4. VIDEO3 podpira na primer
videoizdelke za ameriški in tajvanski trg.
V.MEM (V.TAPE*) (videorekorder) pojavi se
na prikazovalniku, ko pritisnete gumb V MEM
(V TAPE*) na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4
se napotijo na videorekorder Bang & Olufsen.
V.OPT (videoopcija) za programiranje sistemskih
nastavitev za videoizdelke. Za dodatna pojasnila
poglejte OPTION?.
V.SETUP (videonastavljanje) omogoča dostop
do seznama dodatnih gumbov, ki so potrebni
za nastavljanje določenih videoizdelkov Bang &
Olufsen:
TUNE se uporablja za nastavitev sprejema
postaj (za dodatne informacije poglejte TUNE);
PICTURE se uporablja za uravnavo slike (za
dodatne informacije poglejte PICTURE);
STORE za shranjevanje nastavitev ali ponovno
nastavljenih parametrov (za nadaljnje
informacije poglejte STORE);
CLEAR (briše programske številke). za brisanje
programskih številk (za dodatne informacije
poglejte CLEAR);
BASS uravnavanje zvoka za base (za dodatne
informacije poglejte BASS);
TREBLE uravnavanje zvoka za visoke (sopranske)
tone (za dodatne informacije poglejte TREBLE);
LOUDNSS (jakost) uravnavanje zvoka – prižiga
in ugaša funkcijo jakosti (za dodatne informacije
poglejte LOUDNSS);
S.STORE (shranjevanje zvoka).
za shranjevanje nastavitev zvoka (za dodatne
informacije poglejte S.STORE).
V.TAPE2* (tračni videorekorder 2) za prižiganje
drugega tračnega videorekorderja, ki je priključen
v avdiosistem Bang & Olufsen. Za prižig pritisnite
gumb GO.

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih
podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi
uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega
obvestila.
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