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Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien
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Tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2006/95/
EY määräysten mukainen.
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Beo4-kaukosäätimen käyttö

Kulloinkin ohjattavan laitteen nimi näkyy
Beo4-kauko-ohjaimen näytössä. Lisäksi
näytön avulla käytetään
näyttöpainikkeita, joilla ohjataan laitteita
ja toimintoja

Laite- ja nauhoituspainikkeet

Numeropainikkeet, tekstitelevision
painikkeet ja näyttövalikot
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MENU

Tähdenmuotoinen painike

GO

Äänenvoimakkuus, pysäyttäminen ja
käytön lopettaminen sekä LIST-painike,
jolla näyttöpainikkeet otetaan käyttöön

LIST

STOP

EXIT
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Beo4 on pienikokoinen kaukosäädin,
jonka avulla Bang & Olufsenin audio- ja/tai
videojärjestelmän käyttäminen on helppoa.
Perustoiminnot suoritetaan painamalla
Beo4:n yhtä näppäintä tai muutamaa
näppäintä loogisessa ja yksinkertaisessa
järjestyksessä.
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Beo4:n näytöstä näet, mitä lähdettä käytät,
olipa kyseessä sitten TV, RADIO, DVD-soitin
tai vaikkapa valot.
Beo4-kaukosäädintä voidaan käyttää
muutenkin kuin näppäimiä painelemalla:
Näytön kautta voidaan ottaa käyttöön
lisälähteitä ja käyttää muita toimintoja.
Näiden toimintojen ”näppäimet” tuodaan
näkyviin Beo4:n näyttöön painamalla
LIST-näppäintä.
Käytätpä sitten Beo4:n yleisimmin tarvittuja
näppäimiä tai näyttöön tulevia toimintojen
tai lähteiden ”lisänäppäimiä”, huomaat, että
Beo4-kaukosäädintä on helppo käyttää.
Bang & Olufsenin internet-sivustolta löydät
sanaston Beo4:n lisänäppäimistä.

Beo4-kauko-ohjain:
Perustoimintoja
ohjataan
tähdenmuotoisella
painikkeella sekä sen
ympärillä olevilla muilla
painikkeilla.
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Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti …

Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot
Beo4-kaukosäätimen perustoimintojen
näppäimet on käytännöllisesti ryhmitelty.
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Lähdenäppäimillä … TV, DTV (SAT*), V MEM
(V TAPE*), RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE*)
ja LIGHT kytketään Bang & Olufsenin audio- ja
videotuotteiden, muiden integroitujen audio-/
videojärjestelmien ja Bang & Olufsenin valojen
ohjauksen virta. Joidenkin ulkoisten, järjestelmään
kytkettujen laitteiden virran kytkemiseksi on
painettava ensin LIST-näppäintä ja valittava
sitten oikea ”näppäin” Beo4:n näytössä.
RECORD-näppäin … sijaitsee lähellä
lähdenäppäimiä, joten tallennus video- tai
ääninauhurilla on helppoa.
Numeronäppäimiä … 0–9 käytetään, kun
halutaan näppäillä numeroita, esimerkiksi
TV- tai radiokanavan numero, tekstitelevision
sivu, CD- tai DVD-tallenteen numero tai tietyn
ääni- tai videotallenteen numero.
TEXT- ja MENU-näppäimillä … voit selata
Bang & Olufsen -television tekstitelevisiota ja
avata Bang & Olufsen -videotuotteiden
kuvaruutuvalikoita.
HUOMAA! Tähdellä (*) merkityt näppäimet
koskevat vain Beo4-kaukosäätimen aikaisempia
versioita.
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Tähdenmuotoisen näppäimen
säätönäppäimet …
ja … voit siirtyä kanavien tai tallenteiden
välillä. Joissakin audiojärjestelmissä ne toimivat
RANDOM (satunnaistoisto)-, REPEAT
(uudelleentoisto)- tai EDIT (muokkaus)
-toiminnon kytkentä-/katkaisunäppäiminä.
ja … voit kelata tallenteita tai levyjä tai siirtyä
tallenteesta tai levystä toiseen. Näiden näppäinten
toiminnot vaihtelevat Bang & Olufsen -audio- ja
-videojärjestelmän mukaan. Katso lisätietoja
järjestelmän mukana toimitetusta opaskirjasta.
GO-näppäimellä … hyväksytään erilaisia
toimintoja ja jatketaan Beo4:n näytössä
näkyvän lähteen toistoa.
Värilliset näppäimet … ovat erikoistoimintoja
varten. Näiden näppäinten käytöstä kerrotaan
käyttämäsi Bang & Olufsen -tuotteen opaskirjassa.
Äänenvoimakkuus-, Stop- ja Exit-näppäimet
sekä LIST-näppäin Beo4-näytön
”lisänäppäimien” käyttämiseen …
Äänenvoimakkuusnäppäin … Keskellä olevat
näppäimet ja lisäävät tai vähentävät
kaiuttimien äänenvoimakkuutta. Jos haluat
mykistää kaiuttimet kokonaan, paina
äänenvoimakkuusnäppäintä suoraan keskeltä; ja
palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.
STOP-näppäimellä … voidaan pysäyttää erilaisia
toimintoja, kuten toisto lähteestä.
EXIT-näppäimellä … lopetetaan Beo4-näytön
käyttö ja poistetaan kuvaruutuvalikot.
LIST-näppäintä ... toistuvasti painettaessa
Beo4:n näytössä näkyy lisänäppäimiä toimintoja
ja lähteitä varten.
Valmiustilan näppäin • … Punainen valmiustilan
näppäin katkaisee Bang & Olufsen -järjestelmän
virran.
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Beo4:n mukautus …

Beo4-kaukosäätimen näppäimillä voidaan
ohjata monia television toimintoja ja Beo4:n
näytön avulla päästään vielä useampiin
toimintoihin.
Aina kun Beo4:n näytössä näkyy jokin lähde
(TV, RADIO jne.), LIST-näppäintä painamalla
voidaan tuoda esiin kyseisen lähteen
käyttämistä auttavia lisätoimintoja samaan
tapaan kuin otettaessa esiin lisänäppäimiä.
Lisäksi näppäimellä voidaan kytkeä virta
televisioon kytkettyihin lisälaitteisiin.
Uuden Beo4:n toiminnot voidaan muokata
televisioon sopiviksi.
Huomaa, että Beo4:ssä on luettelo kaikista
Bang & Olufsenin audio-/videolisätoiminnoista,
mutta vain kyseisen Bang & Olufsen -tuotteen
tukemat toiminnot toimivat, kun ne otetaan
Beo4:n näyttöön.

Bang & Olufsenin
internet-sivustolta
löydät sanaston Beo4:n
lisänäppäimistä.
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>> Beo4:n mukautus …

Beo4:n asetukset
Jos ostat uuden Beo4:n, voit määrittää sen
omalle televisiollesi.
> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla
LIST-näppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön
tulee ADD?.
> Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes
Beo4:n näytössä näkyy CONFIG?.
> Paina GO-näppäintä, jotta voit valita
kokoonpanotyypin.
> Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes
Beo4:n näytössä näkyy VIDEO?.
> Siirry videoasetuksiin painamalla GO-näppäintä.
> Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes
Beo4:n näytössä näkyy VIDEO4.
> Tallenna asetukset painamalla GO-näppäintä.
> STORED tulee näyttöön, mikä tarkoittaa, että
asetukset on tallennettu. Beo4:n asetustoiminto
suljetaan automaattisesti.
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Lisää Beo4:ään
”näppäin” joko
luettelon ensimmäiseksi
tai tiettyyn luettelon
kohtaan.
GO

3

”Lisänäppäimen” lisääminen
Kun Beo4:n luetteloon lisätään uusi toiminto,
tämä ”näppäin” voidaan ottaa esiin Beo4:n
näyttöön.
> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla LISTnäppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee
ADD?.
> Avaa näyttöön lisättävien ”näppäinten” luettelo
painamalla GO-näppäintä. Ensimmäinen
”näppäin” vilkkuu näytössä.
> Näppäimillä ja voidaan liikkua eteen- tai
taaksepäin kaikkien ”lisänäppäinten” luettelossa.
> Paina GO-näppäintä, kun haluat sijoittaa
”näppäimen” sen esiasetettuun kohtaan tai
luettelon ensimmäiseksi ”näppäimeksi”, tai …
> … lisää ”näppäin” luetteloon tiettyyn kohtaan
painamalla numeronäppäintä 1–9.
> Näyttöön tulee ADDED, mikä tarkoittaa, että
”näppäin” on lisätty. Beo4:n asetustoiminto
suljetaan automaattisesti.
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>> Beo4:n mukautus …

Siirrä ”näppäimiä” joko
luettelon ensimmäiseksi
tai tiettyyn luettelon
kohtaan.

GO

3

”Lisänäppäinten” siirtäminen
Järjestystä, jossa ”lisänäppäimet” tulevat
esiin LIST-näppäintä painettaessa, voidaan
muuttaa.
> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla
LIST-näppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön
tulee ADD?.
> Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes
Beo4:n näytössä näkyy MOVE?.
> Avaa ”lisänäppäinten” luettelo painamalla
GO-näppäintä. Ensimmäinen ”näppäin”
tulee näyttöön.
> Näppäimillä ja voidaan liikkua eteen- tai
taaksepäin kaikkien ”lisänäppäinten” luettelossa.
> Siirrä ”näppäin” ja sijoita se luettelon
ensimmäiseksi painamalla GO-näppäintä tai …
> … siirrä ”näppäin” luetteloon tiettyyn kohtaan
painamalla numeronäppäintä 1–9.
> Näyttöön tulee MOVED, mikä tarkoittaa, että
”näppäin” on siirretty. Beo4:n asetustoiminto
suljetaan automaattisesti.

13

”Lisänäppäimen” poistaminen
Mikä tahansa LIST-näppäintä painettaessa
esiin tuleva ”lisänäppäin” voidaan poistaa.
> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla
LIST-näppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön
tulee ADD?.
> Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes
Beo4:n näytössä näkyy REMOVE?.
> Avaa ”lisänäppäinten” luettelo painamalla
GO-näppäintä. Ensimmäinen ”näppäin”
tulee näyttöön.
> Näppäimillä ja voidaan liikkua eteen- tai
taaksepäin kaikkien ”lisänäppäinten” luettelossa.
> Poista näytössä näkyvä ”näppäin” painamalla
GO-näppäintä.
> REMOVED tulee näyttöön, mikä tarkoittaa, että
”näppäin” on poistettu. Beo4:n asetustoiminto
suljetaan automaattisesti.
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>> Beo4:n mukautus …

Beo4:n määrittäminen toimimaan toisen
audio- tai videojärjestelmän kanssa
Beo4:n kokoonpano on määritelty tehtaalla
VIDEO4:lle, mutta voit määrittää Beo4:n
käytettäväksi minkä tahansa Bang & Olufsenin
audio- tai videojärjestelmän kanssa.
Beo4:n määrittäminen uudelleen …
> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla
LIST-näppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön
tulee ADD?.
> Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes
Beo4:n näytössä näkyy CONFIG?.
> Paina GO-näppäintä, jotta voit valita
kokoonpanotyypin – video tai audio.
> Paina LIST näytössä näkyy VIDEO? tai AUDIO?.
> Siirry video- tai audioasetuksiin painamalla
GO-näppäintä.
> Paina LIST näytössä näkyy haluamasi
kokoonpano...
...tai liiku valittavissa olevien kokoonpanojen
luettelossa eteen- tai taaksepäin painamalla
säätönäppäintä , , tai .
> Tallenna näytössä näkyvä kokoonpano
painamalla GO-näppäintä.
Kun STORED ilmestyy näyttöön, kokoonpano
on vaihdettu ja poistut Beo4:n asetuksista
automaattisesti.
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VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5,
BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – 32
tuuman näyttö, BeoVision Avant,
BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000,
Vanhemmat BeoVision MX -mallit
VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – 28
tuuman näyttö, BeoVision 1,
BeoVision 1 Link, BeoCenter 1,
BeoVision MX4200/8000
VIDEO3: Videotuotteet
Amerikan ja Taiwanin markkinoille
VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3
AUDIO1: Muut audiojärjestelmät paitsi
BeoSound 9000
AUDIO2: BeoSound 9000

AUDIO
BASIC: kaikki muut audiojärjestelmät paitsi
BeoSound 9000
BS9000: BeoSound 9000
VIDEO
AVANT: BeoVision Avant
AVANTUS: BeoVision Avant US
AV5: BeoCenter AV5
BC1: BeoCenter 1
BV1: BeoVision 1
MX: BeoVision MX
NONE: Audioasetuksia varten. 		
Videotoiminnot eivät kuulu mukaan.

Tässä lueteltujen lisäksi
näytössä voi näkyä muita
vaihtoehtoja, kun valitset
VIDEO? tai AUDIO?.
Nämä vaihtoehdot
luetellaan jäljempänä.
Katso lisätietoja
internet-sivustoltamme
löytyvästä Beo4sanastosta.
Jotta tekstitelevisiota
voidaan käyttää
televisiossa, jonka
käyttövaihtoehdoksi on
määritetty Option 4,
Beo4:n asetukseksi on
määritettävä ”VIDEO3”.
Tämä rajoittaa
kuitenkin niitä
toimintoja, jotka ovat
käytettävissä Beo4:llä
sellaisten televisioiden
kanssa, joiden Optionasetus on jokin muu.
Lisätietoja BeoPlayeristä
ja musiikin siirtämisestä
saat television mukana
toimitettavasta
oppaasta.
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Huolto …

Beo4:n puhdistus…
Pyyhi Beo4-kaukosäädin pehmeällä,
nukkaamattomalla ja kuivaksi puristetulla
liinalla.
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Paristojen vaihtaminen
Kun Beo4-kaukosäätimen näyttöön tulee
näkyviin BATTERY, kaukosäätimen paristot
on vaihdettava.
Beo4 toimii kolmella paristolla (sijaitsevat
takana kannen alla). Suosittelemme
käytettäväksi vain 1,5 voltin alkaliparistoja
(AAA-koko).

1

Vaihda paristot seuraavalla sivulla olevan
kuvan mukaisesti.
VAROITUS! Paristoja ei
saa altistaa kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle,
avotulelle tms.

Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10
sekuntia, kunnes näyttöön tulee “TV”.
Beo4-kaukosäädin on tällöin käyttövalmis.
Huomaa: Suosittelemme sormen pitämistä
paristojen päällä, kunnes asetat kannen takaisin
paikalleen.
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Suomi (Finnish)
Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden
osia ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa;
kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat ja akut on
kerättävä ja hävitettävä erikseen.
Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi
hävittämiskäytännöstä.
Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on
käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.
Tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräysten
mukainen.
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