Beo4
Ek düğmeler sözlüğü



NOT! * işareti bulunan "düğmeler", sadece
önceki Beo4 uzaktan kumanda versiyonları
için geçerlidir.
A
A.AUX (yardımcı ses kaynağı) Bang & Olufsen
ses sisteminize bağlı herhangi bir ek ekipmanı
açmak içindir.
ADD? Beo4 ayar modunda bir seçenek olarak
görülür. Beo4 ekranına ek "düğmeler"
eklemenizi sağlar. Beo4 ayar moduna girip,
ADD?'i çağırdıktan sonra GO düğmesine
bastığınızda ekleyebileceğiniz "düğmeler"
görülecektir. Görüntülenen "düğmeyi" LIST
düğmesine bastığınızda ekrana gelecek ilk ek
"düğme" olarak atamak için GO düğmesine
basın veya ek "düğmeler" listenizde 3. sıraya
yerleştirmek için 3 tuşuna basın.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV video kaydedici 2) AV
ve ardından DVD2'yi (V.TAPE2*) seçmek içindir.
A.MEM (A.TAPE*) (ses kaydedici) Beo4 A MEM
(A TAPE*) düğmesine bastığınızda ekranda görülür.
Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen
ses kaydedicinize yönlendirilecektir.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (ses kaydedici 2)
Bang & Olufsen ses sisteminize bağlı ikinci bir
ses kaydediciyi açmak içindir.
A-N.MUS (AV İnternet müziği) AV ve ardından
N.MUSIC'i seçmek içindir.
A.OPT (ses seçeneği) Ses sistemleri için bir sistem
ayarı programlamak içindir. Daha detaylı
açıklama için OPTION?'a bakınız.
A.SETUP (ses ayarı) Belirli Bang & Olufsen ses
sistemlerinin ses ayarı için gereken ek "düğmelerin"
listesine erişim sağlar, ses ayarı için aşağıdaki
»düğmeleri« görüntüleyebilmek amacıyla
A.SETUP eklenmelidir:
BASS – ses sistemi için Bas seviyelerini
ayarlamayı sağlar.
TREBLE – ses sistemi için Tiz seviyelerini
ayarlamayı sağlar.
LOUDNSS (ses yüksekliği) – Ses yüksekliğini
açma veya kapatmayı sağlar, daha fazla bilgi için
LOUDNSS'a bakınız.
S.STORE (Ses Ayarları Kaydı) – ses ayarlarını
kaydetmenizi sağlar; daha fazla bilgi için
S.STORE'a bakınız.
A.TAPE* (ses kayıt cihazı) Beo4 A TAPE*
düğmesine bastığınızda ekranda görülür.
Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang &
Olufsen ses kayıt cihazına yönlendirilecektir.
A.TAPE2* (ses kayıt cihazı 2) Bang & Olufsen
ses sisteminize bağlı ikinci bir ses kayıt cihazını
açmak içindir.
AUDIO? Beo4 için bir Ses ürünü ayarı seçmek
içindir. AUDIO1 ve AUDIO2 ürün ayarları
mevcuttur.

AUDIO1 Beo4 için bir Ses ürünü ayarı seçmek
içindir. AUDIO1, BeoSound 9000 dışında tüm
Bang & Olufsen ses sistemlerini destekler.
AUDIO2 Beo4 için bir Ses ürünü ayarı seçmek
içindir. AUDIO2, BeoSound 9000'i destekler.
AV Ses/görüntü fonksiyonunun etkin olduğunu
ve örneğin televizyon sesinin ses sistemine bağlı
hoparlörlere aktarıldığını veya tam tersini belirtir.
Bu, sadece Görüntü ve Ses sisteminiz birbirine
bağlıysa geçerlidir.
AVANT BeoVision Avant'a ayrılmış Beo4 Görüntü
ürünü ayarını belirtir.
AVANTUS BeoVision Avant'ın US (ABD)
versiyonuna ayrılmış Beo4 Görüntü ürünü
ayarını belirtir.
A-V.AUX (AV V.AUX) AV ve ardından V.AUX'u
seçmek içindir.
AV-N.RA (AV İnternet radyosu) AV ve ardından
N.RADIO'yu seçmek içindir.
AV-PC (AV PC) AV ve ardından PC'yi seçmek içindir.
A-V.TP2* (AV video kayıt cihazı 2) AV ve ardından
V.TAPE2*'yi seçmek içindir.
AV5 BeoCenter AV 5'e ayrılmış Beo4 Görüntü
ürünü ayarını belirtir.
AV9000 BeoSystem AV 9000'e ayrılmış Beo4
Görüntü ürünü ayarını belirtir.
B
BASIC BeoSound 9000 hariç Bang & Olufsen ses
sistemleri için Beo4 Ses ürünü ayarını belirtir.
BASS Belirli Bang & Olufsen sistemlerinde bas
seviyelerinin ses ayarı içindir. BASS'a erişim için,
A.SETUP veya V.SETUP'dan uygun olanını
eklemelisiniz. Ses ayarlarını saklamak
istiyorsanız, daha fazla bilgi için S.STORE
(Ses Ayarları Kaydı)'na bakınız.
BATTERY Beo4 uzaktan kumandadaki pilleri
değiştirme zamanının geldiğini belirtir.
BC1 BeoCenter 1'e ayrılmış Beo4 Görüntü ürünü
ayarını belirtir.
BS9000 BeoSound 9000'e ayrılmış Beo4 Ses
ürünü ayarını belirtir.
BV1 BeoVision 1'e ayrılmış Beo4 Görüntü ürünü
ayarını belirtir.
C
CAMERA (CAMCORD*) (Video Kamera) Bang &
Olufsen görüntü sistemlerinde CamCorder girişi
seçimi içindir.
CD (kompakt disk çalar) Beo4 CD düğmesine
bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız
tüm işlemler Bang & Olufsen CD çalara
yönlendirilecektir.
CD2* (kompakt disk çalar 2) Belirli Bang & Olufsen
ses sistemlerinde ikinci CD çaları açmak içindir.
CDV (kompakt disk video oynatıcı) Bang &
Olufsen görüntü sisteminize bağlı bir kompakt
disk video oynatıcıyı seçmek içindir.

CLEAR Bang & Olufsen TV setlerinde kanal
numaralarını silmek içindir. CLEAR'a erişim için,
öncelikle V.SETUP eklenmelidir.
CLOCK Belirli Bang & Olufsen ürünlerinde saati
gösterir. Daha fazla bilgi için söz konusu ürünün
Kullanım kılavuzuna bakınız.
CONFIG? Beo4 için özel bir ürün ayarı
programlamanızı sağlar. Görüntü ve ses ürünleri
için ürün ayarlarını seçebilirsiniz.
COUNTER (sayıcı konumu) Bir video kasette belirli
bir konumu bulmanızı sağlar. LIST düğmesine
art arda basarak COUNTER'ı açın ve rakam
tuşlarıyla istediğiniz konumu tuşlayın.
D
DOORCAM* (Kapı kamerası) Özel Bang & Olufsen
uygulamaları içindir.
DTV (SAT*) (Dijital TV) Beo4 DTV (SAT*)
düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te
gerçekleştireceğiniz tüm işlemler Bang & Olufsen
dijital TV kaynağına uygulanacaktır.
DVD (çok amaçlı dijital disk) Beo4 DVD
düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te
yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen DVD
oynatıcıya yönlendirilecektir.
DVD2 (V.TAPE2*) (ikinci bir DVD oynatıcı veya
video kaydedici) Bang & Olufsen görüntü
sisteminize bağlı ikinci bir video kaydediciyi
açmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın.
E
EDIT BeoSound 9000'de önceden programlanmış
bir dizi CD parçasını çalmak için kullanılır.
F
FORMAT (resim formatı) Bir Bang & Olufsen
geniş ekran görüntü sisteminde resim formatını
optimize etmek içindir. Daha fazla bilgi için ilgili
Kullanım kılavuzuna bakınız.
I
INDEX (Teletext dizin sayfası) Teletext dizin
sayfasını (s.100) açar. INDEX'i Beo4 fonksiyonlar
listesine ekleyin. TEXT düğmesine basarak
Teletext'i açın ve art arda LIST düğmesine
basarak INDEX'i görüntüleyin ve GO
düğmesine basarak sayfayı açın.
L
LAMP (lamba ışığı kontrolü) Işık düzeninizde
belirli bir lambayı yakmak içindir; Bang & Olufsen
ışık kontrol ünitesinin kurulmasını gerektirir.
LAMP'i görüntülemek için LIST'e basın ve
mevcut değilse “düğmeyi” ekleyin, ardından
lamba için uygun bir rakam (1 – 9) tuşlayın.



LARGE (Teletext: Geniş) Belirli Bang & Olufsen
televizyonlarda izlediğiniz Teletext sayfasını
genişletmek için kullanılır. Teletext'e girin, art
arda LIST düğmesine basarak ekranda LARGE'ın
görüntülenmesini sağlayın ve sayfanın bir
bölümünü büyütmek için GO düğmesine
basın. Sayfanın ikinci yarısını büyütmek için
GO düğmesine basın ve normal Teletext sayfa
boyutuna dönmek için tekrar GO düğmesine
basın.
L-DVD2 (ikinci DVD oynatıcı veya video
kaydediciyi bağlama) LINK ve ardından
DVD2'yi seçmek içindir.
LIGHT (ışık kontrolü) Beo4 LIGHT düğmesine
bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız
tüm işlemler Bang & Olufsen ışık kontrollerine
yönlendirilecektir.
LINK Normalde bir LINK düğmesi kullanılmasının
belirtildiği durumlarda kullanılmalıdır. LINK
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek isterseniz
Beo4 kumandanıza eklenmelidir:
1. Ana odadaki bir dekodere bir görüntü
bağlantı odasından ulaşılması isteniyorsa; Beo4
ekranında LINK'i görüntüleyin ve ardından TV
düğmesine basın.
2. Aynı kaynak hem bağlantı odasında hem de
ana odada kullanılabiliyorsa; örneğin bağlantı
odasından, bağlantı odasındaki video kaydedici
yerine ana odadaki video kaydediciye erişim
sağlanması isteniyorsa, Beo4 ekranında LINK'i
açın ve V MEM (V TAPE*)'e basın.
3. Bir bağlantı odası ürünü, örneğin BeoLab 3500,
ana oda ürünüyle, örneğin Avant ve Ouverture,
aynı odaya yerleştirilirse (4. Seçenek).
4. Uyumluluk düzenleri için, örneğin bir X-tra
hoparlör kiti bir televizyonla birlikte bağlantı
odasına yerleştirildiğinde veya bir X-tra televizyon
kiti eski bir Bang & Olufsen televizyon, örneğin
LX2802 TV ile birlikte bağlantı odasına
yerleştirildiğinde. Bir bağlantı düzenini
etkinleştirmek için, Beo4 kumandada LINK'i
görüntüleyin ve ardından uygun kaynak
düğmesine, TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*),
V MEM (V TAPE*) basın.
LINK-AV (ses/görüntü bağla) İkinci bir görüntü
kaynağının, genellikle bir televizyonun olduğu
bağlantı odasındaki ana Bang & Olufsen görüntü
sisteminden stereo ses elde etmek için kullanılır.
Televizyon dekoderi ana görüntü sistemine bağlı
olduğunda bu fonksiyon faydalıdır. Beo4
fonksiyonları listesine ekleyin; LIST düğmesine
basarak LINK-AV'yi görüntüleyin ve ardından
TV'ye basın.
L-N.MUS Bir bağlantı odasında N.MUSIC'i seçmek
içindir.
L-N.RA Bir bağlantı odasında N.RADIO'yu seçmek
içindir.

L.OPT (bağlantı seçeneği) Bağlantı odası
ürünleri için bir sistem düzeni programlamak
içindir. Bir bağlantı seçeneği programlamak için
L.OPT'u kullanın. Daha fazla bilgi için
OPTION?'a bakınız.
LOUDNSS (ses yüksekliği) Belirli Bang & Olufsen
sistemlerinde ses yüksekliği fonksiyonunu
açmak ve kapatmak içindir. LOUDNSS sadece
A.SETUP veya V.SETUP eklenmişse kullanılabilir.
Ses yüksekliği fonksiyonu, düşük ses
seviyelerinde dinlerken insan kulağının yüksek
ve düşük bas ve tiz seviyelerine karşı azalan
hassasiyetini telafi eder. LIST'e basarak
LOUDNSS'ı açın ve ardından ses yüksekliğini
açmak veya kapatmak için art arda GO
düğmesine basın. Ayarlarınızı saklamak
istiyorsanız, daha fazla bilgi için S.STORE
(Ses Ayarları Kaydı)'na bakınız.
L-PC (Bağlantı Bilgisayarı) LINK ve ardından
PC'yi seçmek içindir.
L-PHONO* (bağlantı PHONO) LINK ve ardından
PHONO'yu seçmek içindir.
L-V.AUX (Bağlantı V.AUX) Bazı durumlarda, settop kutu sinyalini bağlantı odasına dağıtmak için
kullanılır.
L-V.TP2* (bağlantı video kayıt cihazı 2) LINK
ve ardından V.TAPE2*'yi seçmek içindir.
M
MIX (Teletext: Karıştır) Belirli Bang & Olufsen
televizyonlarda Teletext sayfasını televizyon
görüntüsü üzerinde görüntülemek için kullanılır.
Teletext'e girin, art arda LIST düğmesine basarak
MIX'i ekrana getirin ve ardından GO düğmesine
basın.
MOVE? Beo4 ayar modunda bir seçenek olarak
ekrana gelir, Ek "düğmelerin" Beo4 ekranında
görüntüleneceği sırayı düzenlemenizi sağlar.
Beo4 ayar moduna girip, MOVE?'u çağırdıktan
sonra GO düğmesine bastığınızda
taşıyabileceğiniz "düğmeler" görülecektir.
Görüntülenen "düğmeyi" LIST düğmesine
bastığınızda ekrana gelecek ilk ek "düğme"
olarak ayarlamak için GO düğmesine basın veya
ek "düğmeler" listenizde 3. sıraya taşımak için 3
tuşuna basın.
MX BeoVision MX'e ayrılan Beo4 Görüntü ürünü
ayarını belirtir. BeoVision MX TV'ler ve diğer
eski Bang & Olufsen görüntü sistemleri için
MX ürün ayarı da kullanılmalıdır. Bu tür eski
sistemleri ayarlamak için, öncelikle V.SETUP
eklenmelidir.”
N
NONE Beo4 Görüntü ürünü ayarı NONE'ı belirtir.
Sadece, Görüntü listeleme fonksiyonları olmadan
bir Ses ürünü ayarı programlamak istediğinizde
kullanılır.

N.MUSIC (İnternet müziği) Bağlı bir bilgisayarda
mp3 ve wma biçiminde kayıtlı müzik parçalarını
çalmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın.
N.MUSIC ekrandayken ve bir parça çalarken,
veya düğmelerine basarak parçalar arasında
geçiş yapabilir; veya düğmelerine basarak
başka bir çalma listesi seçebilir ve STOP ve GO
düğmeleriyle parçayı duraklatabilir ve devam
ettirebilirsiniz.
N.RADIO (İnternet radyosu) Bağlı bir
bilgisayardan İnternet radyosuna erişim içindir.
Bunun için GO düğmesine basın. N.RADIO
ekrandayken ve bir parça çalarken, veya
düğmelerine basarak parçalar arasında geçiş
yapabilir; veya düğmelerine basarak başka
bir çalma listesi seçebilir ve STOP ve GO
düğmeleriyle parçayı duraklatabilir ve devam
ettirebilirsiniz.
O
OPTION? (seçenek programlama) Beo4 ayar
moduna girdiğinizde görülür (Standby ve LIST'e
basın, ardından art arda LIST düğmesine basın).
Bir Bang & Olufsen sistem ayarı programlamanızı
sağlar. GO düğmesin ve ardından LIST düğmesine
basarak, yapmak istediğiniz ön programlama
seçeneği türünü görüntüleyin:
V.OPT (görüntü seçeneği)
A.OPT (ses seçeneği)
L.OPT (bağlantı seçeneği)
Doğru seçenek görüntülendiğinde, uygun
seçenek numarasını tuşlayın.
P
PAGE (Teletext sayfası seçimi) (Normalde GO
TO'ya basmanın gerektiği) belirli Bang & Olufsen
televizyonlarda Teletext sayfalarını seçmek içindir.
İstediğiniz sayfa numarasını tuşlayın veya ya
da düğmesine basın.
PC Bang & Olufsen BeoLink sisteminize bağlı bir
bilgisayardan sesi ayarlamak üzere Beo4
kumandayı kullanmak için PC'yi seçin.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (resim-resim görüntü
kaydedici 2) DVD2'yi (V.TAPE2*) sağdaki
resimde göstermek içindir.
PHONO* (kayıt oynatıcı) Bang & Olufsen kayıt
oynatıcıyı açmak içindir. Bunun için GO
düğmesine basın. PHONO görüntülendiğinde
ve kayıt çalınırken, veya düğmesine
basarak müziği ileri veya geri alabilir ve STOP ve
GO düğmelerine basarak çalmayı duraklatabilir
ve devam ettirebilirsiniz.



PICTURE Diğer yeni Bang & Olufsen uzaktan
kumandalarındaki PICTURE düğmesiyle ilgili
çeşitli fonksiyonları kullanmak içindir. Daha eski
görüntü sistemlerinde, motorlu sehpa, resimresim ve resim ayarı gibi fonksiyonlarla ilgili
olabilir. PICTURE'a erişim için V.SETUP
eklenmelidir.
P-AND-P (resim-resim) Belirli Bang & Olufsen
televizyonlarda resim-resim fonksiyonunu
kullanmak içindir. Örneğin kaynak televizyonu
sağdaki resme çağırmak için TV düğmesine
basın.
P.MUTE (resim kapat) Resmi açmak veya
kapatmak içindir. P.MUTE'u seçmek için art arda
LIST düğmesine basın ve ayarı değiştirmek için
GO düğmesine basın. Bazı televizyonlarda bu
özellik mevcut değildir.
P-PC (resim-resim PC) Sağdaki resimde bilgisayar
ekranını görmek içindir.
P-V.AUX (resim-resim V.AUX) V.AUX soketine
bağlı kaynağı sağdaki resimde görmek içindir.
P-V.AU2 (resim-resim V.AUX2) V.AUX2 olarak
kayıtlı kaynağı sağdaki resimde görmek içindir.
P-V.TP2* (resim-resim video kayıt cihazı 2)
Sağdaki resimde V.TAPE2*'yi görmek içindir.
R
RADIO Beo4 RADIO düğmesine bastığınızda
ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler
Bang & Olufsen radyoya yönlendirilecektir.
RANDOM (rastgele çalma) Yeni Bang & Olufsen
CD çalarlarda rastgele sırayla çalma fonksiyonunu
etkinleştirmek içindir. Ekranda RANDOM
görüntülendiğinde, GO düğmesine basın.
RECLOCK (Kayıt kilidi) Gelecekte kullanım içindir.
RECORD2 (A.MEM2/A.TAPE2* veya
DVD2/V.TAPE2* kayıt) Görüntü sisteminize
ikinci bir video kaydedici bağladığınızda
eklenmelidir. İkinci Bang & Olufsen ses veya
görüntü kaydedicide kaydı başlatır. Kayda
başlamak için GO düğmesine iki kez basın.
REMOVE? Beo4 ayar moduna girdiğinizde
görülür. Beo4 ekranından ek "düğmeleri"
kaldırmanızı sağlar. Beo4 ayar moduna girin ve
REMOVE?'u çağırın ve GO düğmesine basarak
“düğmeleri” görüntülemeye başlayın.
Görüntülenen “düğmeyi” kaldırmak için GO
düğmesine basın.
REPEAT (tekrarlı çalma) Yeni Bang & Olufsen
CD çalarlarda tekrarlı çama fonksiyonunu
etkinleştirmek içindir. Ekranda REPEAT
görüntülendiğinde, GO düğmesine basın.
RESET Resim veya ses ayarlarını önceden ayarlı
seviyelerine ayarlamak içindir. Bunun için GO
düğmesine basın.

RETURN (kayda dönme) Belirli Bang & Olufsen
kayıt cihazlarında kayda dönme fonksiyonunu
kullanmak içindir. Kaydın başladığı noktaya
dönmek için, GO düğmesine basın.
REVEAL (Teletext'i göster) Bang & Olufsen
televizyonlarda gizli Teletext bilgilerini görüntülemek
içindir. Bunun için GO düğmesine basın.
S
SAT* (Uydu) Beo4 SAT* düğmesine bastığınızda
ekrana gelir. Beo4'te gerçekleştireceğiniz tüm
işlemler Bang & Olufsen Uydu programı
numaralarınızı kullanacaktır.
SELECT Bir dizi kompakt diski BeoSound 9000'de
çalmak üzere programlamak için kullanılır.
SETUP LC 2 Işık Kontrolünü ayarlamak içindir.
SHIFT Bir bağlantı odasında set üstü kutu
kullanımıyla ilgili fonksiyonları kullanmak içindir.
Diğer belirli fonksiyonlar öncelikle SHIFT'in
görüntülenmesini gerektirebilir.
SP.DEMO (hoparlör sunumu) Söz konusu
sistemde bir hoparlör sunumu yapmak içindir.
Bunun için GO düğmesine basın.
SOUND (mono/stereo ses/dil) Radyo, televizyon
veya dijital televizyon programında mevcut ses
tipleri (mono/stereo/dil) arasında geçiş yapmak
veya bir video kasetinde bölümler arasında geçiş
yapmak içindir. Bu işlem için GO düğmesine art
arda basın.
SPEAKER (hoparlörler) Bang & Olufsen surround
sound düzeninde istediğiniz sayıda hoparlör
seçmek içindir. Bunun için 1 – 5 tuşlarına basın.
SPEAKER ekrandayken, , , veya
düğmelerine basıldığında, hoparlör dengesi
ayarlanır.
SRC.OPT (Kaynak seçeneği) Gelecekte kullanım
içindir.
S.STORE (ses ayarları kaydı) Ses ayarlarını
saklamak içindir. S.STORE sadece V.SETUP
veya A.SETUP eklenmişse kullanılabilir.
STAND Belirli Bang & Olufsen görüntü sistemlerini
motorlu sehpalarında döndürmek içindir. Bunun
için veya düğmesine basın veya önceden
ayarlanmış bir sehpa konumu tuşlayın.
STORE Televizyon programları/resim ayarlarını
(V.SETUP'a bakınız) ve sık kullanılan Teletext
sayfalarını (hafıza sayfaları) saklamak içindir.
Bang & Olufsen ışık ayarlarını saklamak içindir
(LIGHT'a bakınız). Bunun için GO düğmesine
basın, uygun rakamı tuşlayın ve ardından tekrar
GO düğmesine basın.
SUBCODE (Teletext alt kodu) Belirli Bang &
Olufsen televizyonlarda Teletext alt sayfa
fonksiyonunu kullanmak içindir.

T
TEXT (Teletext) Beo4 TEXT düğmesine
bastığınızda ekrana gelir. Beo4 kumandada
yaptığınız tüm işlemler, izlemekte olduğunuz
televizyon programında (Teletext varsa) Teletext
fonksiyonunu etkileyecektir.
TRACK BeoSound 9000'de CD parçalarını seçmek
içindir.
TRACKNG (parça ayarlama) İzlediğiniz video
kasetin anında parça ayarını yapmak içindir.
TREBLE Belirli Bang & Olufsen sistemlerinde tiz
tonun ses ayarı içindir. TREBLE sadece A.SETUP
veya V.SETUP eklenmişse kullanılabilir. Gerekli
ayarlamaları yapmak için veya düğmesine
basın. Ayarınızı kaydetmek istiyorsanız S.STORE
(ses ayarları kaydı)'na bakınız.
TUNE (kanal ayarlama) Belirli Bang & Olufsen
televizyonlarda kanal ayarlama içindir. TUNE
sadece V.SETUP eklenmişse kullanılabilir.
TURN Belirli Bang & Olufsen ses kayıt cihazlarında,
kasetin diğer tarafını çalmak için kaseti çevirir.
Belirli Bang & Olufsen video kayıt cihazlarında,
kaydı duraklatma modunda Camcorder'ın giriş
seçimi için de TURN düğmesi kullanılır. Bunun
için GO düğmesine basın.
TV Beo4 TV düğmesine bastığınızda ekrana gelir.
Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen
televizyona yönlendirilecektir.
U
UPDATE (Teletext güncelleme) Belirli Bang &
Olufsen televizyonlarda Teletext güncelleme
fonksiyonunu kullanmak içindir. Bunun için GO
düğmesine basın. Güncellendiğinde sayfayı
görmek için işlemi tekrarlayın.
V
V.AUX (yardımcı görüntü kaynağı) Bang &
Olufsen görüntü sisteminize bağlı herhangi bir
ek görüntü ekipmanını açmak içindir. Bunun için
GO düğmesine basın.
V.AUX2 (ikinci yardımcı görüntü kaynağı)
Bang & Olufsen görüntü sisteminize bağlı ve
V.AUX2 olarak kayıtlı ek görüntü ekipmanını
açmak içindir.
VIDEO? Beo4 için özel bir Görüntü ürünü ayarı
seçmek içindir. VIDEO1, VIDEO2 ve VIDEO3
ürün ayarları mevcuttur.
VIDEO1 Beo4 için özel bir Görüntü ürünü ayarı
seçmek içindir. VIDEO1 örneğin BeoVision
Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – 32-inç ekran,
BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 ve önceki
BeoVision MX modellerini destekler.
VIDEO2 Beo4 için özel bir Görüntü ürünü ayarı
seçmek içindir. VIDEO2 örneğin BeoVision 1,
BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link ve
BeoCenter 1'i destekler.



VIDEO3 Beo4 için özel bir Görüntü ürünü ayarı
seçmek içindir. VIDEO3 örneğin Amerika ve
Tayvan pazarları için görüntü ürünlerini
destekler.
V.MEM (V.TAPE*) (video kaydedici) Beo4
V MEM (V TAPE*) düğmesine bastığınızda
ekranda görülür. Beo4'te yapacağınız tüm
işlemler Bang & Olufsen video kaydedicinize
yönlendirilecektir.
V.OPT (görüntü seçeneği) Görüntü ürünleri için
bir sistem ayarı programlamak içindir. Daha
fazla bilgi için OPTION?'a bakınız.
V.SETUP (görüntü ayarı) Belirli Bang & Olufsen
görüntü ürünlerini ayarlamak için gereken ek
"düğmeler" listesine erişim sağlar:
TUNE Kanalları ayarlamak için kullanılır, daha
fazla bilgi için TUNE'a bakınız.
PICTURE Resim ayarı için kullanılır, daha fazla
bilgi için PICTURE'a bakınız.
STORE Bir ayarı veya önceden ayarlanmak bir
değeri saklamak içindir, daha fazla bilgi için
STORE'a bakınız.
CLEAR (program numaralarını sil) Program
numaralarını silmek içindir, daha fazla bilgi için
CLEAR'a bakınız.
BASS Bas tonun ses ayarı içindir, daha fazla bilgi
için BASS'a bakınız.
TREBLE Tiz tonun ses ayarı içindir, daha fazla
bilgi için TREBLE'a bakınız.
LOUDNSS (ses yüksekliği) Ses ayarı – ses
yüksekliği fonksiyonunu açmak veya kapatmak
içindir, daha fazla bilgi için LOUDNSS'a bakınız.
S.STORE (ses ayarları kaydı) Ses ayarlarını saklamak
içindir, daha fazla bilgi için S.STORE'a bakınız.
V.TAPE2* (video kayıt cihazı 2) Bang & Olufsen
görüntü sisteminize bağlı ikinci bir video kayıt
cihazını açmak içindir. Bunun için GO
düğmesine basın.

Teknik özellikler, ürün işlevleri ve kullanım şeklinde
önceden uyarıda bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir.
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