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Conteúdo 

As	especificações	técnicas,	os	recursos	e	os	
usos	aqui	descritos	estão	sujeitos	a	alterações	
sem	aviso	prévio.

Este produto está em conformidade com as 
provisões das diretrizes 1999/5/CE e 2006/95/CE. 
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Usando o seu controle remoto Beo4
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A tela do Beo4 lhe informa qual fonte 
você está operando. Ela também é usada 
para acionar “botões” extras de funções 

ou fontes diferentes. 

Botões de fontes e botões para gravação.

Teclas numéricas e botões para Teletexto 
e menus na tela.

Botões de controle dentro de um botão 
em formato de estrela.

Botões de volume, parar e sair e o botão 
LISTA para acionar “botões” extras na 

tela do Beo4.



O	Beo4	é	um	controle	remoto	que	permite	o	
fácil	acesso	a	operações	remotas	do	seu	sistema 
de	áudio	e/ou	vídeo	da	Bang	&	Olufsen.	

As	operações	diárias	são	executadas	
pressionando	um	único	botão	no	Beo4	ou	
pressionando	alguns	botões	em	uma	
seqüência	lógica	e	direta.	

O	display	no	Beo4	o	mantém	informado	
sobre	o	equipamento	sendo	operado,	como	 
a	TV,	RÁDIO,	um	reprodutor	de	DVD	ou	até	
mesmo	as	luzes...

Mas	o	controle	remoto	Beo4	incorpora	 
mais	funções	do	que	apenas	os	botões:	
Outros	equipamentos	podem	ser	ligados	
além	funções	adicionais	obtidas	através	 
do	display.	Os	“botões”	para	essas	funções	
podem	ser	solicitados	no	display	Beo4	através	
do	botão	LIST.	

Se	você	usa	os	botões	do	Beo4	para	as	
operações	diárias	ou	aciona	os	“botões”	
extras	para	funções	ou	equipamentos	no	
display,	descobrirá	que	a	operação	remota	 
do	Beo4	é	fácil...	

No site da Bang & Olufsen você pode encontrar 
um dicionário sobre os botões extras do Beo4. 
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O controle remoto Beo4 
– você encontrará todos 
os botões que precisar 
para as operações do 
dia-a-dia concentrados 
dentro e em volta do 
botão em formato de 
estrela. 



Operação diária e avançada com os botões 
do Beo4
Os	botões	no	controle	remoto	do	Beo4	são	
convenientemente	agrupados	para	as	
operações	diárias...	

Os botões de equipamentos… TV, DTV (SAT*), 
V MEM (V TAPE*), RADIO, DVD, CD, A MEM 
(A TAPE*) e LIGHT são usados para controlar os 
seus produtos de áudio e vídeo da Bang & Olufsen, 
outros sistemas de áudio e vídeo integrados e o 
controle de luz da Bang & Olufsen. É possível 
que alguns produtos conectados externamente 
tenham que ser controlados através do botão 
LIST e os “botões” subseqüentes relevantes ou 
através de dicas mostradas no display do Beo4. 

O botão RECORD... está localizado perto dos 
botões de equipamentos para permitir a fácil 
gravação em um reprodutor de vídeo ou áudio.

As teclas numeradas… 0 a 9 são usadas sempre 
que você tiver que inserir números, por exemplo, 
para selecionar um número exato de programa 
de TV ou rádio, para selecionar páginas de 
Teletex, faixas específicas em um CD ou DVD  
e para selecionar uma gravação de áudio ou 
vídeo determinada. 

Os botões TEXT e MENU... permitem acesso ao 
Teletext na sua TV da Bang & Olufsen e abre os 
menus nas telas dos seus produtos de vídeo da 
Bang & Olufsen. 

NOTA! Os botões marcados com um * aplicam-se 
somente às versões anteriores do controle remoto 
Beo4.

Botões Beo4 em detalhes...  
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DTV DVD CD
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Botões de controle dentro do botão em 
formato de estrela... 

 e … permitem percorrer números de 
programas ou faixas. Em alguns sistemas de 
áudio eles funcionam como os botões Liga ou 
Desliga respectivamente para uma função 
RANDOM (reprodução randômica), REPEAT 
(reprodução de repetição) ou EDIT (edição).
 e … permitem avançar ou alternar entre 
gravações ou discos. Os botões têm funções 
diferentes dependendo do seu sistema de áudio 
e vídeo da Bang & Olufsen. Consulte o manual 
incluído com o seu sistema para obter maiores 
informações. 

O botão GO... é usado para aceitar diversos tipos 
de operações; e para voltar a reproduzir o 
equipamento mostrado no display do Beo4. 

Os botões coloridos… são para operações 
especiais. No manual do seu produto  
Bang & Olufsen será explicado quando  
e como usar os botões. 

Os botões para volume, interromper e sair;  
e o botão LIST para os “botões” extras no 
display do Beo4... 
Botão Volume...  e  no centro aumentam ou 

diminuem o som nos alto-falantes. Pressione  
o botão de volume exatamente no meio para 
silenciar totalmente os alto-falantes, pressione 
novamente o botão para obter novamente o som. 

O botão STOP... é usado para diversas funções 
de interrupção, por exemplo, para interromper 
a reprodução em um equipamento. 

Botão EXIT... sai da operação do display do 
Beo4; e remove os menus de tela. 

O botão LIST… ao ser pressionado repetidamente, 
os “botões” extras para funções ou 
equipamentos são exibidos no display do Beo4. 

Botão Standby •… o botão vermelho de standby 
desliga o seu sistema da Bang & Olufsen.

TEXT 0 MENU

LIST EXIT

GO

LIST EXIT

STOP

GO
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Os	botões	do	Beo4	permitem	o	controle	
remoto	direto	de	várias	funções	e	o	display	
do	Beo4	oferece	acesso	a	ainda	mais	funções.	

Sempre	que	um	equipamento	for	exibido	 
no	Beo4	(TV,	RADIO	e	etc.),	é	possível	
pressionar	o	botão	LIST	e	obter	funções	
extras	no	display	para	ajudá-lo	a	operar	 
o	equipamento,	da	mesma	forma	como	 
se	estivesse	acionando	os	botões	extras.	
Também	é	possível	controlar	equipamentos	
externos	conectados	à	sua	televisão.	

Você	pode	personalizar	um	novo	Beo4	 
para	adequá-lo	à	sua	televisão	e	alterar	 
a	ordem	na	qual	essas	funções	aparecem	 
ao	acioná-las.	

Observe	que	o	Beo4	contém	uma	lista	 
de	todas	as	funções	extras	de	áudio	e	 
vídeo	da	Bang	&	Olufsen,	mas,	somente	 
as	funções	compatíveis	com	o	produto	 
da	Bang	&	Olufsen	funcionarão	quando	
acioná-las	no	display	do	Beo4.

Note	that	Beo4	contains	a	list	of	all	of	Bang	&	
Olufsen’s	extra	audio	and	video	functions,	
but	only	those	functions	supported	by	the	
Bang	&	Olufsen	product	work	when	you	call	
them	up	in	the	Beo4	display.	

Personalizar o Beo4... 9

No site da Bang & 
Olufsen você pode 
encontrar um dicionário 
sobre os botões extras 
do Beo4. 



Configurar o Beo4 
Se	comprar	um	novo	Beo4	poderá	
configurá-lo	também	para	a	sua	televisão.	

> Pressione e mantenha o botão standby. 
> Pressione LIST para obter acesso à função de 

configuração do Beo4. 
> Libere os dois botões. ADD? aparece no display. 
> Pressione LIST repetidamente para exibir CONFIG? 

no Beo4. 
> Pressione GO	para poder selecionar o tipo de 

configuração. 
> Pressione LIST repetidamente para exibir VIDEO? 

no Beo4. 
> Pressione GO	para obter acesso às configurações 

de vídeo. 
> Pressione LIST	repetidamente para exibir 

VIDEO4 no Beo4. 
> Pressione GO	para armazenar as configurações. 
> STORED aparece, indicando que a configuração 

foi armazenada. A função de configuração do 
Beo4 é encerrada automaticamente. 

>> Personalizar o Beo4... 10



Adicione um ‘botão’ extra 
Ao	adicionar	uma	nova	função	à	lista	do	
Beo4,	será	possível	exibir	este	novo	‘botão’	
no	display	do	Beo4.	

> Pressione e mantenha pressionado o botão 
standby. 

> Pressione LIST para obter acesso à função de 
configuração do Beo4. 

> Libere os dois botões. ADD? aparece no display. 
> Pressione GO	para obter a lista de ‘botões’ 

disponíveis para serem adicionados. O primeiro 
‘botão’ aparece no display e pisca. 

> Pressione  ou  para avançar ou retroceder 
na lista de todos os ‘botões’ extras. 

> Pressione GO para adicionar e posicionar o 
‘botão’ em sua posição pré-definida como o 
primeiro ‘botão na lista’ ou… 

> … pressione de 1 – 9 para inserir o ‘botão’ em 
uma posição específica na lista. 

> ADDED aparece indicando que o ‘botão’ foi 
adicionado. A função de configuração do Beo4 
é encerrada automaticamente. 

GO 3 
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Adicione um ‘botão’ 
extra ao Beo4, ao topo 
da lista ou a uma 
posição específica. 



Mover ‘botões’ extras 
A	ordem	em	que	os	‘botões’	extras	aparecem	
ao	pressionar	LIST	pode	ser	alterada.	

> Pressione e mantenha pressionado o botão 
standby. 

> Pressione LIST para obter acesso à função de 
configuração do Beo4. 

> Libere os dois botões. ADD? aparece no display. 
> Pressione LIST repetidamente para exibir MOVE? 

no Beo4. 
> Pressione GO	para obter a lista de ‘botões’ 

extras. O primeiro ‘botão’ aparece no display. 
> Pressione  ou  para avançar ou retroceder 

na lista de ‘botões’ extras. 
> Pressione GO para mover e posicionar o ‘botão’ 

como o primeiro na lista ou… 
> … pressione de 1 – 9 para mover o ‘botão’ para 

uma posição específica na lista. 
> MOVED aparece indicando que o ‘botão’ foi 

movido. A função de configuração do Beo4 é 
encerrada automaticamente. 

>> Personalizar o Beo4... 

GO 3 
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Mova os ‘botões’ extras, 
para o topo da lista ou 
para uma posição 
específica. 



Remover um ‘botão’ extra 
É	possível	remover	qualquer	‘botão’	extra	
disponível	ao	pressionar	LIST.	

> Pressione e mantenha pressionado o botão 
standby. 

> Pressione LIST para obter acesso à função de 
configuração do Beo4. 

> Libere os dois botões. ADD? aparece no display. 
> Pressione LIST repetidamente para exibir 

REMOVE? no Beo4. 
> Pressione GO	para obter a lista de ‘botões’ 

extras. O primeiro ‘botão’ aparece no display. 
> Pressione  ou  para avançar ou retroceder 

na lista de ‘botões’ extras. 
> Pressione GO	para remover o ‘botão’ exibido 

no display. 
> REMOVED aparece indicando que o ‘botão’ foi 

removido. A função de configuração do Beo4 é 
encerrada automaticamente. 

13



>> Personalizar o Beo4... 

Configure o Beo4 para usar com um outro 
sistema de áudio ou vídeo 
O	seu	Beo4	está	configurado	para	VIDEO4	de	
fábrica,	mas	o	Beo4	pode	ser	configurado	
para	uso	com	qualquer	tipo	de	sistema	de	
áudio	ou	vídeo	da	Bang	&	Olufsen.	

Para poder reconfigurar o Beo4...
> Pressione e mantenha pressionado o botão 

standby. 
> Pressione LIST para obter acesso à função de 

configuração do Beo4. 
> Libere os dois botões. ADD? aparece no display. 
> Pressione LIST repetidamente para exibir 

CONFIG? no Beo4. 
> Pressione GO	para poder selecionar o tipo de 

configuração - vídeo ou áudio. 
> Pressione LIST até que VIDEO? ou AUDIO? 

apareça no display. 
> Pressione GO	para obter acesso às configurações 

de vídeo ou áudio. 
> Pressione LIST até que a configuração desejada 

apareça no display. 
 Ou, pressione qualquer um dos botões de 

controle,    ou  para avançar ou 
retroceder na lista de configurações disponíveis. 

> Pressione GO	para armazenar a configuração 
exibida no display. 

Quando STORED aparecer no display, a configuração 
terá sido alterada e a configuração do Beo4 será 
encerrada automaticamente…
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VIDEO1:	BeoVision	9,	BeoVision	5,	BeoVision	4, 
BeoSystem	1,	BeoVision	3	–	tela	de	32	
polegadas,	BeoVision	Avant,	
BeoCenter	AV5,	BeoCenter	AV	9000,	
Modelos	BeoVision	MX	mais	antigos
VIDEO2:	BeoVision	6,	BeoVision	3	–	tela	de	
28	polegadas,	BeoVision	1,	
BeoVision	1	Link,	BeoCenter	1,	 
BeoVision	MX4200/8000	
VIDEO3:	Produtos	de	vídeo	para	os	
mercados	americanos	e	de	Taiwan
VIDEO4:	BeoVision	8,	BeoSystem	3	
AUDIO1:	Sistemas	de	áudio	diferentes	do	
BeoSound	9000	
AUDIO2:	BeoSound	9000	

Áudio 
BASIC:	todos	os	sistemas	de	áudio	
diferentes	do	BeoSound	9000	
BS9000:	BeoSound	9000	

Vídeo 
AVANT:	BeoVision	Avant	
AVANTUS:	BeoVision	Avant	US	
AV5:	BeoCenter	AV5	
BC1:	BeoCenter	1	
BV1:	BeoVision	1	
MX:	BeoVision	MX	
NONE:	Para	configurações	de	áudio.	
Nenhuma	função	de	vídeo	está	incluída.
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Outras operações, 
diferentes das listadas 
aqui, podem aparecer 
na tela quando você 
seleciona VÍDEO? ou 
ÁUDIO?. Essas outras 
opções estão 
relacionadas abaixo. 
Consulte o dicionário 
Beo4 em nosso site 
para obter maiores 
informações. 

Para poder usar o 
teletext em uma 
televisão definida para 
a Option 4, o Beo4 
deverá ser definido 
para ‘VIDEO3’, mas isso 
limita as funções do 
Beo4 que podem ser 
usadas com televisões 
definidas para outras 
opções. Para obter 
maiores informações, 
consulte o manual da 
televisão.



Como limpar o Beo4... 
Limpe	o	controle	remoto	Beo4	com	um	pano	
macio,	sem	fiapos	e	firmemente	torcido.

Como trocar as pilhas 
Quando	BATTERY	aparecer	no	display	do	Beo4	
é	hora	de	trocar	as	pilhas	no	controle	remoto.	

O	Beo4	requer	três	pilhas	(localizadas	abaixo	
da	tampa	na	parte	posterior).	Recomendamos	
o	uso	de	pilhas	alcalinas	de	1,5	volts	
(tamanho	AAA)	somente.	

Substitua	as	pilhas	como	mostrado	na	página	
a	seguir.	

Após	substituir	as	pilhas,	é	preciso	aguardar	
aproximadamente	10	segundos	antes	que	TV	
apareça	no	display.	O	controle	remoto	Beo4	
estará	pronto	para	operar	novamente.	

Nota: Recomendamos pressionar as pilhas com os 
dedos até que a tampa seja reposicionada. 

Manutenção...
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CUIDADO! Não 
exponha as pilhas ao 
calor excessivo como  
o sol, fogo ou similar! 
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