Beo4
ปทานุกรมสำหรับปุ่มพิเศษ



หมายเหตุ! ปุ่มที่มีเครื่องหมาย * กำกับนั้นใช้
กับรีโมทคอนโทรล Beo4 รุ่นที่แล้วเท่านั้น
A
A.AUX (แหล่งสัญญาณออดิโอเพิ่มเติม) เพื่อสลับ
ไปยังอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เชื่อมต่อกับระบบออดิโอ
Bang & Olufsen ของคุณ
ADD? จะปรากฏเป็นตัวเลือกใน setup mode ของ
Beo4 คุณสามารถทำการเพิ่ม “ปุ่ม”
ไปยังหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เข้าไปยัง
setup mode ของ Beo4 และเรียก ADD? กด
GO แล้ว “ปุ่ม” ที่คุณสามารถเพิ่มจะแสดงให้เห็น –
กด GO เพื่อเพิ่ม “ปุ่ม” ที่แสดงผลอยู่ให้เป็น “ปุ่ม”
พิเศษปุ่มแรก เมื่อคุณกด LIST - หรือกด 3 เพื่อวาง
รายการนัน
้ เป็นลำดับที่ 3 ในรายการปุม
่ พิเศษทัง้ หมด
A-DVD2 (A-V.TP2*) (เครื่องบันทึกวิดีโอ AV
หมายเลข 2) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก DVD2
(V.TAPE2*)
A.MEM (A.TAPE*) (เครือ
่ งบันทึกออดิโอ) จะปรากฏเมือ
่
บนจอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม MEM (A TAPE*) ของ
Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงาน
โดยตรงไปยังเครื่องบันทึกออดิโอ Bang & Olufsen
ของคุณ
A.MEM2 (A.TAPE2*) (เครือ
่ งบันทึกออดิโอเครือ
่ งที่ 2)
เพื่อสลับไปยังเครื่องบันทึกออดิโอเครื่องที่สองที่
เชื่อมต่อกับระบบออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ
A-N.MUS (AV Net music) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก
N.MUSIC
A.OPT (ตัวเลือกออดิโอ) สำหรับโปรแกรมตั้งค่าระบบ
ออดิโอ โปรดดู OPTION? สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม
A.SETUP (การตั้งค่าออดิโอ) มอบการเข้าถึงรายการ
“ปุ่ม” พิเศษสำหรับปรับเสียงของระบบออดิโอ Bang &
Olufsen A.SETUP ต้องถูกเพิ่มเพื่อให้สามารถ
แสดงผล »ปุ่ม« สำหรับการปรับเสียงต่อไปนี้:
BASS - BASS เพื่อปรับระดับเสียงเบสของระบบ
ออดิโอ
TREBLE – เพื่อปรับระดับเสียงแหลมของ
ระบบออดิโอ
LOUDNSS (ความดัง) - สำหรับเข้าปรับตั้งค่าความ
ดังให้เปิดหรือปิด โปรดดูจาก LOUDNSS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) - สำหรับเข้าถึงการ
ปรับตั้งค่าเสียงที่เก็บไว้ โปรดดู S.STORE
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
A.TAPE* (เครื่องบันทึกเทปออดิโอ) จะปรากฏเมื่อบน
จอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม A TAPE* ของ Beo4
การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรง
ไปยังเครือ
่ งบันทึกเทปออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ
A.TAPE2* (เครื่องบันทึกเทปออดิโอ 2) เพื่อสลับไปยัง
เครื่องบันทึกเทปวิดีโอเครื่องที่สองที่ีเชื่อมต่อกับระบบ
ออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ
AUDIO? เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Audio สำหรับ
Beo4 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ AUDIO1 และ AUDIO2
มีให้เลือกใช้
AUDIO1 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Audio สำหรับ
Beo4 AUDIO1 รองรับระบบออดิโอของ Bang &
Olufsen ทั้งหมดที่นอกเหนือจาก BeoSound 9000

AUDIO2 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Audio สำหรับ
Beo4 AUDIO2 รองรับ BeoSound 9000
AV จะเป็นการแสดงว่าฟังก์ชน
่ั ออดิโอ/วิดโี อ เปิดใช้งาน
การถ่ายโอนในตัวอย่างเช่นเสียงจากโทรทัศน์
ที่ออกจากลำโพงที่เชื่อมต่อกับระบบออดิโอหรือใน
ทำนองเดียวกัน ซึ่งจะนำไปใช้ในกรณีที่ วิดีโอและ
ระบบออดิโอของคุณเป็นแบบอินเตอร์คอนเน็กเท่านั้น
AVANT ที่แสดงผลบน Beo4 เป็นการตั้งค่าผลิตภัณฑ์
Video ไปยัง BeoVision Avant
AVANTUS แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ
Beo4 สำหรับ BeoVision Avant ในเวอร์ชั่น US
A-V.AUX (AV V.AUX) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก
V.AUX.
AV-N.RA (AV Net radio) สำหรับเลือก AV แล้งเลือก
N.RADIO
AV-PC (AV PC) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก PC
A-V.TP2* (เครื่องบันทึกวิดีโอ AV 2) สำหรับเลือก AV
แล้วเลือก V.TAPE2*
AV5 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4
สำหรับ BeoCenter AV 5
AV9000 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ
Beo4 สำหรับ BeoSystem AV 9000
B
BASIC แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Audio ของ Beo4
สำหรับระบบออดิโอ Bang & Olufsen ทีน
่ อกเหนือจาก
BeoSound 9000
BASS สำหรับปรับระดับเบสในระบบ Bang & Olufsen
การเข้าถึงเมนู BASS คุณต้องเพิ่ม A.SETUP หรือ
V.SETUP ทีเ่ หมาะสมก่อน ถ้าคุณต้องการเก็บการปรับ
ค่าเสียง โปรดดู S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
BATTERY แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ
รีโมทคอนโทรล Beo4
BC1 Iแสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4
สำหรับ BeoCenter 1
BS9000 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Audio ของ
Beo4 สำหรับ BeoSound 9000
BV1 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4
สำหรับ BeoCenter 1
C
CAMERA (CAMCORD*) (Camcorder)
เพื่อเลือกอินพุท CamCorder บนระบบวิดีโอของ
Bang & Olufsen
CD (เครือ
่ งเล่น compact disc) จะปรากฏบนจอแสดงผล
เมื่อคุณกดปุ่ม CD ของ Beo4 การสั่งงานใดๆบน
Beo4 ะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องเล่น CD
Bang & Olufsen ของคุณ
CD2* (เครื่องเล่น compact disc 2) สำหรับสลับไปยัง
เครื่องเล่น CD ลำดับที่สองในระบบออดิโอ Bang &
Olufsen ของคุณ
CDV (เครื่องเล่นวิดีโอ compact disc) สำหรับสลับไป
ยังเครื่องเล่นวิดีโอ compact disc ที่เชื่อมต่อไปยัง
ระบบวิดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ
CLEAR สำหรับล้างหมายเลขรายการบนชุดโทรทัศน์
ของ Bang & Olufsen ล่าสุด เพื่อเข้าถึง CLEAR
ต้องมีการเพิ่ม V.SETUP ก่อน

CLOCK เป็นการแสดงเวลาที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของ
Bang & Olufsen โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสงสัยของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
CONFIG? คุณสามารถเปิดการโปรแกรมเพื่อตั้งค่า
ผลิตภัณฑ์สำหรับ Beo4 คุณสามารถเลือกตั้งค่า
ผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอและออดิโอ
COUNTER (ตำแหน่งของตัวนับ) คุณสามารถหา
ตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของตัวนับบนวิดีโอเทป กด
LIST ซ้ำๆจนหน้าจอแสดง COUNTER แล้วป้อน
หมายเลขตำแหน่งของตัวนับโดยใช้ปุ่มหมายเลข
D
DOORCAM* (Door camera) สำหรับแอปพลิเคชั่น
พิเศษของ Bang & Olufsen DTV (SAT*) (Digital
TV) จะปรากฏบนจอภาพเมื่อคุณกดปุ่ม DTV (SAT*)
ของ Beo4 การสั่งงานใดๆของคุณบน Beo4 จะมีผล
กับแหล่งสัญญาณโทรทัศน์ดจ
ิ ต
ิ อล Bang & Olufsen
ของคุณ
DVD (digital versatile disc) ปรากฏบนจอแสดงผล
เมื่อคุณกดปุ่ม DVD ของ Beo4 การสั่งงานใดๆบน
Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องเล่น
DVD ของคุณ
DVD2 (V.TAPE2*) (เครื่องเล่น DVD ลำดับที่สองหรือ
เครื่องบันทึกวิดีโอ) เพื่อสลับการทำงานไปยังเครื่อง
บันทึกวิดีโอเครื่องที่สองที่เชื่อมต่อกับระบบวิดีโอ
Bang & Olufsen ของคุณ กด GO เพื่อใช้งาน
E
EDIT ใช้สำหรับการกำหนดลำดับการเล่นแทร็คของ
CD บน BeoSound 9000
F
FORMAT (รูปแบบภาพ) ตัวเลือกนี้สำหรับปรับรูปแบบ
ภาพให้แสดงผลดีที่สุดบนระบบไวด์สกรีนวิดีโอของ
Bang & Olufsen โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของท่านสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
I
INDEX (หน้าดัชนี Teletext) เรียกหน้าดัชนี Teletext
(p.100) เพิ่ม INDEX ไปยังรายการฟังก์ชั่นของ
Beo4 การเรียกใช้ Teletext โดยกด TEXT และกด
LIST ซ้ำๆจนแสดง INDEX และกด GO เพือ
่ แสดงหน้า
L
LAMP (การควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟ) สำหรับ
สลับการทำงานไปยังหลอดไฟเฉพาะในการตั้งค่า
แสงสว่างของคุณ– ต้องมีการติดตัง้ ชุดควบคุมแสงของ
Bang & Olufsen กด LIST จนปรากฏ LAMP
ให้เพิ่ม “ปุ่ม” ถ้ายังไม่มีให้เลือก แล้วป้อนหมายเลข
สำหรับหมายเลขหลอดไฟ (1 – 9)
LARGE (Teletext: ขนาดใหญ่) ใช้กับโทรทัศน์ของ
Bang & Olufsen สำหรับขยายหน้าโทรภาพสารที่
คุณกำลังดู เข้าไปที่ Teletext แล้วกด LIST
ซ้ำๆจนแสดงผล LARGE และกด GO
เพื่อขยายส่วนของหน้า กด GO เพื่อขยายครึ่งหลัง
ของหน้าและกด GO เพื่อกลับไปยังขนาดปกติของ
โทรภาพสาร



L-DVD2 (เชื่อมโยงไปยังครื่องเล่น DVD ลำดับสอง
หรือเครื่องบันทึกวิดีโอ) สำหรับเลือก LINK แล้วเลือก
DVD2
LIGHT (การควบคุมแสง)จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
ของ Beo4 เมื่อกดปุ่ม LIGHT การสั่งงานใดๆบน
Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังส่วนควบคุม
แสง Bang & Olufsen ของคุณ
LINK นำไปใช้เมื่อมีการใช้ปุ่ม LINK
ในการเชื่อมโยงที่ระบุ LINK ต้องถูกเพิ่มไปยัง Beo4
ของคุณเพือ
่ วัตถุประสงค์ดงั นี:้
1. ถ้าต้องการเชือ
่ มโยงไปยังเครือ
่ งถอดรหัสในห้อง
หลักสามารถเข้าถึงได้จากการเชือ
่ มโยงในห้องวิดโี อ
เช่นเมือ
่ หน้าจอแสดงผลของ Beo4 แสดง LINK
แล้วกด TV เพื่อการเชื่อมโยง
2. ถ้ามีแหล่งสัญญาณทัง้ ในห้องทีเ่ ชือ
่ มโยงและห้องหลัก
เช่นถ้าต้องการเข้าถึงเครื่องบันทึกวิดีโอในห้องหลัก
จากห้องทีเ่ ชือ
่ มโยงจะทำให้ถก
ู แทนทีด
่ ว
้ ยเครือ
่ งบันทึก
วิดีโอในห้องที่เชื่อมโยง เมื่อหน้าจอแสดงผลของ
Beo4 แสดง LINK แล้วกด V MEM (V TAPE*)
เพื่อเริ่มการทำงาน
3. ถ้าผลิตภัณฑ์ในห้องที่เชื่อมโยง เช่นมีการวาง
BeoLab 3500 ในห้องเดียวกับผลิตภัณฑ์ในห้องหลัก
เช่น Avant และ Ouverture (ตัวเลือกที่ 4)
4. สำหรับการตั้งค่าให้เข้ากันได้ เช่นชุดคิตลำโพง
X-tra ถูกวางในห้องที่เชื่อมโยงคู่กับโทรทัศน์หรือ
ชุดคิต X-tra สำหรับโทรทัศน์ถก
ู วางในห้องทีเ่ ชือ
่ มโยง
คู่กับโทรทัศน์เก่าของ Bang & Olufsen
เช่นโทรทัศน์ LX2802 เพื่อการตั้งค่าการทำงานของ
การเชื่อมโยงต่างๆ เมื่อหน้าจอแสดงผลของ Beo4
แสดง LINK แล้วกดประเภทของแหล่งจ่าย TV,
RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*)
LINK-AV (การเชื่อมโยง ออดิโอ/วิดีโอ) ใช้ระบบ
เสียงสเตอริโอจากระบบวิดีโอ Bang & Olufsen
หลักของคุณภายในห้องที่ถูกเชื่อมโยงด้วยแหล่ง
สัญญาณวิดโี อทีส
่ อง มักจะเป็นโทรทัศน์ ฟังก์ชน
่ั นีจ
้ ะ
มีประโยชน์เมื่อตัวถอดรหัสสัญญาณโทรทัศน์
เชื่อมต่อกับระบบวิดีโอหลัก เพิ่มรายการนี้ไปยัง
รายการฟังก์ชั่นของ Beo4 กด LIST จนหน้าจอแสดง
LINK-AV แล้วกด TV เพื่อทำการเชื่อมโยง
L-N.MUS สำหรับเลือก N.MUSIC ในห้องที่เชื่อมโยง
L-N.RA สำหรับเลือก N.RADIO ในห้องที่เชื่อมโยง
L.OPT (ตัวเลือกการเชื่อมโยง) สำหรับการโปรแกรม
ระบบสำหรับผลิตภัณฑ์ในห้องที่เชื่อมโยง ใช้ L.OPT
เพือ
่ โปรแกรมตัวเลือกการเชือ
่ มโยง โปรดดู OPTION?
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
LOUDNSS (ความดัง) เพื่อสลับการทำงานของฟังก์ชั่น
เปิด/ปิด ในระบบ Bang & Olufsen LOUDNSS จะมี
ให้เลือกถ้ามีการเพิ่ม A.SETUP หรือ V.SETUP
ไปแล้วเท่านั้น ฟังก์ชั่นความดังจะชดเชยความไวใน
การได้ยินระดับเสียงสูงหรือเสียงต่ำของหูของ มนุษย์
เมื่อรับฟังระบบเสียงที่เบา กด LIST จนแสดง
LOUDNSS แล้วกด GO ซ้ำๆเพื่อเปิดหรือปิดความดัง
ถ้าต้องการเก็บการปรับค่าเสียง โปรดดู S.STORE
(บันทึกการตั้งค่าเสียง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
L-PC (Link PC) สำหรับการเลือก LINK แล้วเลือก PC
L-PHONO* (เชื่อมโยงเครื่องเล่นแผ่นเสียง)
สำหรับการเลือก LINK แล้วเลือก PHONO

L-V.AUX (เชื่อมโยง V.AUX) ใช้ในกรณีที่ต้องการ
กระจายสัญญาณไปยังกล่อง set-topเพื่อเชื่อมโยง
ไปยังห้องที่เชื่อมโยง
L-V.TP2* (เชื่อมโยงไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอที่ 2)
สำหรับการเลือก LINK แล้วเลือก V.TAPE2*
M
MIX (Teletext: Mix) ใช้โทรทัศน์ของ Bang &
Olufsen เพื่อซ้อนทับหน้า Teletext
บนภาพโทรทัศน์ เข้าไปยัง Teletext กด LIST
ซ้ำๆจนหน้าจอแสดง MIX แล้วกด GO
MOVE? จะปรากฏเป็นตัวเลือกในโหมดตั้งค่า Beo4
ช่วยให้คณ
ุ สามารถเปิดการทำงานเพือ
่ เรียงลำดับ“ปุม
่ ”
พิเศษที่ปรากฏในหน้าจอแสดงผลของ Beo4
เข้าไปยัง setup mode ของ Beo4 และเรียก
MOVE? กด GO แล้วจะเริ่มต้นแสดง “ปุ่ม”
ที่คุณสามารถย้าย– กด GO เพื่อย้าย “ปุ่ม”
ที่แสดงผลอยู่ในให้เป็น “ปุ่ม”พิเศษปุ่มแรก เมื่อคุณกด
LISTหรือกด 3 เพื่อวางรายการนั้นเป็นลำดับที่ 3 ใน
รายการปุ่มพิเศษทั้งหมด
MX แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4
สำหรับ BeoVision MX การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ MX
เพื่อใช้กับโทรทัศน์ BeoVision MX รุ่นเก่าและ
ผลิตภัณฑ์ระบบวิดโี อรุน
่ เก่าอืน
่ ๆของ Bang & Olufsen
เพื่อควบคุมการปรับตั้งและตั้งค่าล่วงหน้าในระบบเก่า
ในขั้นแรกคุณต้องเพิ่ม V.SETUP
N
NONE แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4
NONE ใช้เมื่อคุณต้องการโปรแกรม Beo4
กับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ ออดิโอ เท่านั้นโดยไม่มีการ
รวมฟังก์ชั่นรายการวิดีโอ
N.MUSIC (Net music) สำหรับเล่นเพลงในรูปแบบ
mp3 และ wma ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกับระบบ กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ
N.MUSIC แสดงผลและกำลังเล่นเพลง คุณสามารถกด
หรือ เพือ
่ ข้ามแทร็ค; หรือ เปลีย
่ นรายการที่
เล่นแล้ว, STOP และ GO เพื่อหยุดและเล่นต่อ
N.RADIO (Net radio) สำหรับเข้าไปยังวิทยุทาง
อินเตอร์เน็ทผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ N.RADIO
แสดงผลและกำลังเล่นเพลง คุณสามารถกด หรือ
เพือ
่ ข้ามแทร็ค; หรือ เปลีย
่ นรายการทีเ่ ล่นแล้ว,
STOP และ GO เพื่อหยุดและเล่นต่อ
O
OPTION? (ตัวเลือกการโปรแกรม)
จะปรากฏเมื่อคุณเข้า setup mode ของ Beo4 (กด
Standby กับ LIST, แล้วกด LIST ซ้ำๆ) คุณสามารถ
เปิดทำงานโปรแกรมตัง้ ค่าระบบของ Bang & Olufsen
กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ PHONO
แสดงผลและกำลังเล่นเพลง:
V.OPT (video option)
A.OPT (audio option)
L.OPT (link option)
เมื่อตัวเลือกที่ต้องการถูกแสดงให้ป้อนเลขตัวเลือก
ที่ต้องการ

P
PAGE (เลือกหน้าโทรภาพสาร) เพื่อเลือกหน้าโทรภาพ
สารบนหน้าจอโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen (กด
GO TO เพือ
่ ใช้งาน) ป้อนหมายเลขหน้าทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
หรือกด หรือ
PC เลือก PC เพื่อใช้ Beo4 ในการปรับเสียงจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับระบบ Bang &
Olufsen BeoLink ของคุณ
P-DVD2 (P-V.TP2*) (ภาพซ้อนของเครื่องบันทึกวิดีโอ
ที่ 2) เพื่อแสดง DVD2 (V.TAPE2*)
เป็นภาพทางด้านขวา
PHONO* (เครือ
่ งเล่นแผ่นเสียง) สำหรับสลับการทำงาน
เครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Bang & Olufsen กด GO
เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ PHONO
แสดงผลและกำลังเล่นเพลง คุณสามารถกด หรือ
เพื่อข้ามเพลง; และคุณสามารถกด STOP และ
GO เพื่อหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อ
PICTURE เพื่อการดำเนินฟังก์ชั่นต่างๆ
ที่เกี่ยวของกับปุ่ม PICTURE บนรีโมทคอนโทรลของ
Bang & Olufsen ในการควบคุมระบบวิดีโอเก่า
บางครั้งอาจเกี่ยวกับขาตั้งปรับได้,
ภาพซ้อนรวมถึงการปรับภาพ ต้องมีการเพิม
่ V.SETUP
เพื่อให้สามารถใช้งาน PICTUREได้
P-AND-P (ภาพซ้อน) เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นภาพซ้อนบน
โทรทัศน์ของ Bang & Olufsen โดย ตัวอย่างเช่น
กดปุ่ม TV เลือกแหล่งสัญญาณ TV ในภาพด้านขวา
P.MUTE (ปิดภาพ) สลับการทำงาน เปิดหรือปิดภาพ
กด LIST ซ้ำๆแล้วเลือก P.MUTE และกด GO
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ไม่มีในโทรทัศน์บางรุ่น
P-PC (ภาพซ้อนคอมพิวเตอร์) เพื่อแสดงภาพ PC
ทางด้านขวา
P-V.AUX (ภาพซ้อน V.AUX) เพื่อแสดงแหล่งสัญญาณ
ที่เชื่อมต่อไปยังซ็อกเก็ต V.AUX เป็นภาพด้านขวา
P-V.AU2 (ภาพซ้อน V.AUX2) เพื่อแสดงแหล่ง
สัญญาณที่เชื่อมต่อไปยังซ็อกเก็ต V.AUX2
เป็นภาพด้านขวา
P-V.TP2 * (ภาพซ้อนของเครื่องบันทึกวิดีโอที่ 2)
เพื่อแสดง V.TAPE2* เป็นภาพทางด้านขวา
R
RADIO จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม RADIO บน
Beo4 การสัง่ งานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสัง่ งาน
โดยตรงไปยังวิทยุ Bang & Olufsen ของคุณ
RANDOM (สุ่มเล่น) เพื่อเปิดฟังก์ชั่นการเล่นแบบสุ่มใน
เครื่องเล่นซีดีของ Bang & Olufsen
เมื่อหน้าจอแสดง RANDOM กด GO เพื่อใช้งาน
RECLOCK (บันทึกล๊อก) สำหรับใช้ในอนาคต
RECORD2 (บันทึก A.MEM2/A.TAPE2* หรื DVD2/
V.TAPE2*) ควรเพิ่มเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่อบันทึกวิดีโอ
เครื่องที่สองกับระบบวิดีโอของคุณ เริ่มการบันทึกบน
ออดิโอหรือวิดีโอที่สองของ Bang & Olufsen กด
GO สองครั้งเริ่มการบันทึก
REMOVE? จะปรากฏเมื่อคุณเข้า setup mode
ของ Beo4 คุณจะสามารถทำการลบ “ปุ่ม”
จากหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เข้าโหมด setup
ของ Beo4 และเรียก REMOVE? กด GO
และเริ่มต้นแสดง “ปุ่ม” กด GO เพื่อลบ “ปุ่ม”
ที่แสดงผลอยู่



REPEAT (เล่นซ้ำ) เพื่อเปิดฟังก์ชั่นการเล่นซ้ำในเครื่อง
เล่นซีดีของ Bang & Olufsen เมื่อหน้าจอแสดง
REPEAT กด GO เพื่อใช้งาน
RESET สำหรับรีเซ็ทการหรับตั้งค่าภาพหรืิอเสียงที่ตั้ง
ระดับไว้ล่วงหน้า กด GO เพื่อใช้งาน
RETURN (ย้อนการบันทึก) เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นย้อนการ
บันทึกในเครื่องบันทึกเทปของ Bang & Olufsen
เริ่มต้นย้อนการบันทึก กด GO
REVEAL (แสดงโทรภาพสาร) เพื่อแสดงข้อมูลโทรภาพ
สารที่ซ่อนอยู่ในโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen กด
GO เพื่อใช้งาน
S
SAT* (ดาวเทียม) จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม
SAT* บน Beo4 การสั่งงานใดๆ ของคุณบน Beo4
จะมีผลกับหมายเลขรายการดาวเทียมใน Bang &
Olufsen ของคุณ
SELECT ใช้สำหรับโปรแกรมลำดับของซีดีในการเล่น
สำหรับ BeoSound 9000
SETUP สำหรับตั้งค่าชุดควบคุมแสง LC 2
SHIFT สำหรับควบคุมฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ set-top box
ที่ทำงานในห้องที่เชื่อมโยง บางครั้งฟังก์ชั่นอื่นต้อง
ให้แสดงผล SHIFT ก่อนจึงใช้งานได้
SP.DEMO (ทดลองลำโพง) เพื่อทำการทดสอบลำโพง
ในระบบที่มีปัญหา กด GO เพื่อใช้งาน
SOUND (โมโน/เสียงสเตอริโอ/ภาษา) เพื่อสลับการทำ
งาระหว่างประเภทของเสียง (โมโน/เสียงสเตอริโอ/
ภาษา) มีในวิทยุ, โทรทัศน์, หรือรายการโทรทัศน์
ดิจิตอล หรือมีไว้สลับซาวด์แทร็คบนวิดีโอเทป กด
GO ซ้ำๆเพื่อใช้งาน
SPEAKER (ลำโพง) เพื่อเลือกหมายเลขลำโพงที่คุณ
ต้องการ ในการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ของ Bang &
Olufsen กด 1 – 5 เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอแสดงผล
SPEAKER ให้กด , , หรือ ปรับระดับเสียงของ
ลำโพงให้สมดุล
SRC.OPT (ตัวเลือกแหล่งสัญญาณ)
สำหรับการใช้งานในอนาคต
S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) สำหรับเก็บการ
ตัง้ ค่าต่างๆ เกีย
่ วกับเสียง S.STORE จะีมใ
ี ห้เลือกเฉพาะ
เมื่อมีการเพิ่ม V.SETUP or A.SETUP แล้วเท่านั้น
STAND สำหรับปรับการเคลือ
่ นทีข
่ องขาตัง้ ในระบบวิดโี อ
ของ Bang & Olufsen หรือกด หรือ หรือป้อน
ตำแหน่งของขาตั้งล่วงหน้า
STORE สำหรับเก็บ รายการโทรทัศน์/
การปรับค่ารูปภาพ (ดู V.SETUP) และหน้า Teletext
โปรด (บันทึกหน้า) สำหรับเก็บการตัง้ ค่าแสงสว่าง
Bang & Olufsen (ดู LIGHT) เพื่อเริ่มทำงาน กด
GO ป้อนหมายเลขที่เหมาะสมแล้วกด GO อีกครั้ง
SUBCODE (รหัสย่อยโทรภาพสาร) สำหรับใช้งาน
ฟังก์ชั่นหน้าย่อยของโทรภาพสารในโทรทัศน์ของ
Bang & Olufsen
T
TEXT (Teletext) จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม
TEXT บน Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็น
การสั่งงานโดยตรงไปยังฟังก์ชั่น Teletext (ถ้ามี
Teletext) บนโปรแกรมโทรทัศน์ที่คุณชมในปัจจุบัน

TRACK สำหรับเลือกแทร็คซีดีที่เฉพาะบน
BeoSound 9000
TRACKNG (การปรับแทร็ค) สำหรับการปรับแทร็คของ
วิดีโอเทปที่คุณกำลังชม
TREBLE สำหรับปรับโทนเสียงสูงในระบบ Bang &
Olufsen TREBLE จะมีให้เลือกถ้ามีการเพิ่ม
A.SETUP หรือ V.SETUP ไปแล้วเท่านั้น กด
หรือ เพื่อปรับตามที่ต้องการ โปรดดู S.STORE
(บันทึกการตั้งค่าเสียง) ถ้าคุณต้องการบันทึกค่าที่
คุณปรับตั้ง
TUNE (ปรับหาสถานี) สำหรับปรับหาสถานีของโทรทัศน์
Bang & Olufsen TUNE จะมีให้เลือกถ้ามีการเพิ่ม
V.SETUP แล้วเท่านั้น
TURN สำหรับกลับด้านที่เล่นของเทปออดิโอเครื่อง
บันทึกเทป Bang & Olufsen - เพือ
่ เล่นอีกด้านของเทป
สามารถใช้ TURN เพื่อเลือกอินพุทจาก Camcorder
ในเครื่องบันทึกวิดีโอเทปของ Bang & Olufsen
จากโหมดหยุดการบันทึก กด GO เพื่อใช้งาน
TV จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม TV บน Beo4
การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรง
ไปยังโทรทัศน์ Bang & Olufsen ของคุณ
U
UPDATE (ปรับปรุงข้อมูลโทรภาพสาร) สำหรับใช้งาน
ฟังก์ชั่นปรับปรุงข้อมูลโทรภาพสารในโทรทัศน์ของ
Bang & Olufsen กด GO เพื่อใช้งาน ดำเนินการซ้ำ
เพื่อดูเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
V
V.AUX (แหล่งสัญญาณวิดโี อเพิม
่ เติม) สำหรับสลับไปยัง
อุปกรณ์อน
่ื ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับระบบวิดโี อ Bang & Olufsen
ของคุณ กด GO เพื่อใช้งาน
V.AUX2 (แหล่งสัญญาณวิดีโอเพิ่มเติมลำดับสอง)
สำหรับสลับไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกับระบบวิดีโอ
Bang & Olufsen ของคุณและลงทะเบียนเป็น V.AUX2
VIDEO? เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ
Beo4 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ VIDEO1, VIDEO2
และ VIDEO3 มีให้เลือกใช้
VIDEO1 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ
Beo4 VIDEO1 รองรับ BeoVision Avant,
BeoVision 5, BeoVision 3 – หน้าจอ 32นิ้ว,
BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 และ
BeoVision MX รุ่นเก่าเป็นต้น
VIDEO2 เพือ
่ เลือกตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ Beo4
VIDEO2 รองรับ BeoVision 1, BeoVision MX 8000,
BeoVision 1 Link และ BeoCenter 1 เป็นต้น
VIDEO3 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ
Beo4 VIDEO3 รองรับผลิตภัณฑ์วิดีโอสำหรับตลาด
สหรัฐอเมริกาและไต้หวัน
V.MEM (V.TAPE*) (เครือ
่ งบันทึกวิดโี อ) จะปรากฏเมือ
่ บน
จอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม MEM (V TAPE*) ของ
Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงาน
โดยตรงไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอ Bang & Olufsen
ของคุณ
V.OPT (ตัวเลือกวิดีโอ) สำหรับตั้งค่าโปรแกรมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์วิดีโอ โปรดดู OPTION?
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

V.SETUP (การตั้งค่าวิดีโอ) ช่วยให้สามารถเข้าถึง
รายการ “ปุ่ม”พิเศษที่ใช้สำหรับตั้งค่าผลิตภัณฑ์
วิดีโอของ Bang & Olufsen:
TUNE ใช้สำหรับปรับหาสถานี โปรดดู TUNE
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
PICTURE ใช้สำหรับปรับภาพ โปรดดู PICTURE
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
STORE เพื่อจัดเก็บค่าที่ปรับตั้งและค่าล่วงหน่้า
โปรดดู STORE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
CLEAR (ล้างหมายเลขที่โปรแกรม)
เพื่อล้างหมายเลขโปรแกรม โปรดดู CLEAR
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
BASS เป็นการปรับเสียงของเสียงโทนต่ำ โปรดดู
BASS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
TREBLE เป็นการปรับเสียงของเสียงโทนสูง โปรดดู
TREBLE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
LOUDNSS (ความดัง) เป็นการปรับเสียง – สลับฟังก์ชน
่ั
การทำงานความดังเปิดหรือปิดโปรดดู LOUDNSS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) เพื่อการเก็บค่าที่
ปรับตั้งโปรดดู S.STORE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
V.TAPE2* (เครือ
่ งบันทึกวิดโี อเทป 2) สำหรับสลับไปยัง
เครื่องบันทึกวิดีโอเทปเครื่องที่ 2 ที่เชื่อมโยงไปยัง
ระบบวิดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ กด GO
เพื่อใช้งาน



รายละเอียดทางด้านเทคนิค คุณสมบัติและการใช้งานนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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