
Beo5 

Opaskirja





Henkilökohtainen kaukosäätimesi 

Beo5-kaukosäätimen avulla käytät helposti kotisi 

Bang & Olufsen -laitteita. 

Kun ostat Beo5-kaukosäätimen, Bang & Olufsen  

-jälleenmyyjäsi ohjelmoi sen yksilöllisesti oman 

järjestelmäsi mukaisesti. 

Näin Beo5 määritetään yksilöllisesti asiakkaan 

järjestelmää varten ja varmistetaan, että kaikki 

kaukosäätimen näppäimet on määritetty juuri 

kyseisen järjestelmän toimintoja varten. 
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Tietoa tästä opaskirjasta 

Kaikki mukautetun Beo5-

kaukosäätimen näppäimet 

selostetaan henkilökohtaisessa 

Beo5-hakemistossa. 

Tässä opaskirjassa selostetaan 

Beo5-kaukosäätimen 

tärkeimmät ominaisuudet. 

Opaskirjan lisäksi sinulle 

luodaan henkilökohtainen 

Beo5-näppäinohje ja sen 

mukainen hakemisto aina, kun 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi 

mukauttaa Beo5-kaukosäädintäsi. 

Näppäinohjeesta näet Beo5-

kaukosäätimesi eri toiminnot, 

ja sen avulla löydät nopeasti 

tarvitsemasi näppäimen tai 

toiminnon. 

Henkilökohtaisessa Beo5-

hakemistossasi on kaikkien 

kaukosäätimesi näppäinten 

selostukset. 

Järjestelmäsi muuttuessa  

(jos ostat esimerkiksi uuden 

laitteen) vie aina Beo5-

kaukosäätimesi Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjällesi ohjelmointia 

varten. Saat samalla uuden 

Beo5-näppäinohjeen ja -

hakemiston, jotka vastaavat 

uutta järjestelmääsi. 

HUOMAA! Katso muiden Bang & 

Olufsen -laitteiden käyttöohjeet 

niiden mukana toimitetuista 

opaskirjoista.

Glossary
Page PC

P-and-P
PicturePlaylists

Allows you to select a teletext page by its page 

number. Switches on the selected PC source, for example 

your PC or BeoMedia. 

Activates the Picture-and-Picture function which 

allows you to watch two video sources at the same 

time. Allows you to adjust the picture format to your 

liking.Arranges N.MUSIC tracks or N.RADIO stations 

according to the playlists you have created. 
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Sisällys 

Käytön aloittaminen, 8 
Kaukosäätimen käytön aloittaminen ja käyttöä edeltävät toimenpiteet. 

Näytön käyttäminen, 9 
Kaukosäätimen näytön käyttöohjeet.

Beo5:n pyöreän säätimen käyttäminen, 10 
Beo5:n ohjainpyörän ja näppäinten käyttöohjeet. 

Muiden tuotteiden käyttäminen, 12 
Opi käyttämään muita kuin Bang & Olufsen -tuotteita Beo5-

kaukosäätimelläsi. 

Beo4:n näppäinluettelo, 13 
Luettelosta näet Beo4- ja Beo5-kaukosäätimien näppäinten nimien 

eroavaisuudet. 

Laturin käyttäminen, 14 
Ohjeet kaukosäätimen akun lataamiseksi. 

Beo5 Setup -valikko, 16 
Ohjeet kaukosäätimen asetusten muuttamiseksi. 

Hoito ja puhdistus, 18 
Ohjeet kaukosäätimen hoitoa ja puhdistusta varten. 

Lisätietoja, 19 
Yhteystiedot lisätietoja varten. 
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Ennen kuin aloitat 

Beo5-kaukosäätimen akku on 

ladattava ennen kaukosäätimen 

ensimmäistä käyttökertaa. 

Katso Beo5-kaukosäätimen 

latausohjeet sivulta 14. 

Beo5:n käytön aloittaminen 
Kun Beo5:n akku on täysin ladattu, 

kaukosäädin on valmiina käyttöön. 

Beo5:n näyttö aktivoituu ja sen 

taustavalo syttyy, kun otat 

kaukosäätimen käteesi tai kosketat 

näyttöä kevyesti. Valitse sitten 

näppäin painamalla näyttöä. 

Hyödyllisiä vinkkejä 

Kun lähde on valittu, useimpia 

toimintoja käytetään Beo5:n 

pyöreällä säätimellä – sen avulla 

säädät esimerkiksi 

äänenvoimakkuuden, selaat 

kappaleita tai kanavia ja kytket 

taukotilan käyttöön. 

Jos käytät kaukosäädintä vasemmalla 

kädelläsi, voit vaihtaa näppäinten 

asettelua. Katso lisätietoja sivulta 

16 tai ota yhteys Bang & Olufsen  

-jälleenmyyjääsi.  
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HUOMAA! Suosittelemme Beo5:n 

pitämistä aina valmiustilassa – ei 

kokonaan sammutettuna.  

Jos kuitenkin haluat sammuttaa 

Beo5-kaukosäätimesi, pidä 

keskinäppäintä painettuna. 

Kun otat kaukosäätimen käteesi tai 

kosketat sen näyttöä, näytön 

taustavalo syttyy. 

Kun näyttö on aktiivinen, siinä 

näkyvät kaukosäätimen näppäimet. 

Ota lähde käyttöön tai käytä 

toimintoja painamalla näppäimiä. 



1 – Alueen valitseminen

Jos Bang & Olufsen -järjestelmässäsi 

on useita alueita, voit valita 

“Zones”-ruudusta haluamasi alueen. 

2 – Lähteen valitseminen 

Kun olet valinnut alueen, sen 

audio- ja videojärjestelmät näkyvät 

näytössä näppäiminä. Valitse 

haluamasi lähde ja ota se käyttöön 

painamalla sen näppäintä. 

3 – Lähteen hallinta 

Kun lähde on käytössä, sen 

toiminnot näkyvät näytössä 

näppäiminä. Jos valitset lähteeksi 

esimerkiksi television, voit käyttää 

esimerkiksi toimintoja “Text” ja 

“Menu”. 

Hyödyllisiä vinkkejä 

Jos näyttö sisältää useamman kuin 

yhden sivun, se ilmaistaan 

nuolisymbolin ja sivupalkin avulla 

yllä olevan CD-kuvan mukaisesti. 

Paina näytössä olevaa nuolta 

sivujen selaamiseksi. 

Jos näytön näppäin sisältää 

alavalikkoja, sen perässä on kolme 

pistettä (esimerkiksi “Edit” yllä 

olevassa CD-kuvassa). 

Kiinteät näppäimet 
Näytön alareunassa on kolme 

kosketusnäppäintä, jotka ovat 

esimääritettyjä yleisiä 

käyttökohteita varten: 

 Näyttää valittavat numerot, 

esimerkiksi radioaseman tai 

televisiokanavan numeron. Palaa 

edelliseen valikkoon painamalla 

tätä näppäintä uudelleen. 

 Siirtyy takaisinpäin Beo5:n 

valikoissa. 

 Tuo käyttöön näppäimet Bang & 

Olufsen -järjestelmän ympäristön 

asettamiseksi (esimerkiksi kaiuttimien 

ja jalustojen säätöä ja alueen valintaa 

varten). Palaa edelliseen valikkoon 

painamalla tätä näppäintä uudelleen. 

Näytön käyttäminen 

ST
OP PLAY

BACK

 Zones

LivingRoom  Dining Room

Bedroom  Office

Kitchen  Library

 LivingRoom

 TV 

DVD RADIO CD

 CD

Edit … Menu Repeat …

Random … Select … Clock
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Ulomman renkaan näppäimet:
ulomman renkaan näppäimiä 

käytetään lähteen yleisiä 

toimintoja varten. 

Beo5:n pyöreän säätimen käyttäminen 10

Selaa esimerkiksi kanavia, asemia, tallenteita 
ja kappaleita. Pidä painettuna jatkuvaa 
toimintaa varten. 

Kelaa kappaleita, soittolistoja ja 
tallenteita.

Valmiusnäppäin. Paina tätä 
näppäintä kerran kytkeäksesi 

käytettävän tuotteen valmiustilaan; 
pidä näppäintä painettuna 

kytkeäksesi koko järjestelmän 
valmiustilaan.

Selaa esimerkiksi kanavia, asemia, tallenteita 
ja kappaleita. Pidä painettuna jatkuvaa 
toimintaa varten. 

Siirtyy takaisinpäin valikoissa; pidä 
painettuna poistuaksesi täysin 
valikoista. 

Kelaa kappaleita, soittolistoja ja 
tallenteita. 

Paina tätä näppäintä kerran 
toiston taukotilan kytkemiseksi; 
paina uudelleen toiston 
lopettamiseksi kokonaan.  Aloittaa toiston.  
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Keskiosan näppäimet:
Beo5:n keskiosan näppäimillä 

käytetään pääasiassa valikkoja. 
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Ohjainpyörällä säädetään äänenvoimakkuutta. 
Kierrä ohjainpyörää myötäpäivään 
äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai vastapäivään 
äänenvoimakkuuden pienentämiseksi. 

Liiku näytön valikoissa ylös, alas, vasemmalle 
ja oikealle painamalla nuolinäppäimiä. Pidä 
painettuna jatkuvaa toimintaa varten. 

Keskinäppäin; paina tätä 
näppäintä valintojen ja asetusten 

hyväksymiseksi.   

Värilliset näppäimet suorittavat 
eri toimintoja ohjattavan tuotteen 
mukaan. Paina äänenvoimakkuuden 
ohjauspyörää sen värin edessä, 
jota haluat käyttää. 

Mykistä ääni kiertämällä 
ohjainpyörää nopeasti vastapäivään; 
palauta äänenvoimakkuus 
kiertämällä ohjainpyörää. 



Muiden tuotteiden käyttäminen 

Jos Bang & Olufsen  

-videotuotteesi on varustettu 

oheislaiteohjaimella, voit 

kytkeä siihen myös muita kuin 

Bang & Olufsen -tuotteita, 

kuten digibokseja, ja käyttää 

niitä Beo5-kaukosäätimen 

avulla (edellyttäen, että 

järjestelmä tukee kyseistä 

tuotetta). Bang & Olufsen  

-jälleenmyyjäsi ohjelmoi Beo5:n 

digiboksia varten, jolloin sen 

kaukosäätönäppäimet näkyvät 

Beo5:n näytössä.  

Beo5:llä voidaan käyttää myös 

muita valikoituja tuotteita, kuten 

valoja, verhoja ja kaihtimia – osaa 

niistä voidaan käyttää kodin 

automaattijärjestelmän kautta ja 

osaa suoraan Beo5:n kautta. 

Ota yhteyttä Bang & Olufsen  

-jälleenmyyjäsi saadaksesi lisätietoja 

muiden kuin Bang & Olufsen  

-tuotteiden käyttämisestä Beo5:n 

avulla. 

Esimerkki digiboksin 

käyttönäppäimistä. 

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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HUOMAA! Muiden kuin Bang & 

Olufsen -tuotteiden näppäimien 

tietoja ei ole käännetty tai 

selostettu Beo5-hakemistossa. 



Beo4:n näppäinluettelo 

Muiden Bang & Olufsen  

-tuotteidesi mukana 

toimitetuissa opaskirjoissa 

toimintojen käyttäminen 

saattaa olla selostettu Beo4-

kaukosäätimen ominaisuuksien 

mukaisesti. Tässä selostetaan 

Beo4:n ja Beo5:n väliset erot, 

jotka voivat vaikuttaa näiden 

opaskirjojen käyttöön. 

Beo4:n List-näppäinten 
käännökset 
Beo4-kaukosäätimessä on 

“lisänäppäimiä”, jotka saadaan 

näyttöön painamalla LIST-näppäintä. 

Nämä näppäimet löytyvät myös 

Beo5:n näytöstä, mutta toisin kuin 

Beo4:ssä, kaikkien Beo5:n 

näytössä näkyvien näppäinten 

nimet on käännetty. 

Oikealla on luettelo Beo4:n ja 

Beo5:n näppäinten nimistä. Voit 

käyttää tätä luetteloa apuna 

lukiessasi Beo4-kaukosäätimen 

näppäimiä käyttävää opaskirjaa. 

Muut Beo4:n ja Beo5:n väliset 
erot 
Jos opaskirjassa, jota luet, pyydetään 

painamaan EXIT-näppäintä, sinun 

tulee painaa sen sijaan Beo5:n 

pyöreän säätimen BACK-näppäintä. 

Jos olet tottunut käyttämään Beo4:n 

GO-näppäintä, huomaa, että se on 

korvattu Beo5:ssä pyöreän säätimen 

keskinäppäimellä. GO = keskinäppäin 

EXIT = BACK 

Beo4   Beo5 
BALANCE Balance 

BASS Bass 

CLOCK Kello 

EDIT Muokkaus 

FORMAT Format 

LARGE Large 

LOUDNSS Loudness 

MIX Mix 

PAGE Page 

P-AND-P P-and-P 

P.MUTE Picture Mute 

RANDOM Random 

REPEAT Repeat 

RESET Reset 

SELECT Select 

SHIFT Shift 

SOUND Sound 

SPEAKER Speaker 

S.STORE Sound Store

STAND Stand 

STORE Store 

TRACK Track 

TREBLE Treble 

UPDATE  Update 
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Laturin käyttäminen 

Beo5 on akkukäyttöinen 

kaukosäädin, joka on ladattava 

säännöllisesti langattoman 

puhelimen tavoin. Tätä varten 

kaukosäätimen mukana 

toimitetaan Beo5-laturi.

Varmistaaksesi, että Beo5-

kaukosäätimesi on aina 

ladattuna, suosittelemme 

kaukosäätimen säilyttämistä 

laturissa aina, kun sitä ei käytetä. 

Akun lataaminen 
Aseta kaukosäädin laturiin oikealla 

olevan kuvan mukaisesti. Beo5:n 

akku latautuu täyteen viidessä 

tunnissa. 

Kun akku on täysin ladattu,  

se toimii noin 14 päivän ajan 

valmiustilassa tai kolmen neljän 

päivän ajan jatkuvassa käytössä. 

Kaukosäätimen näyttöön tulee 

viesti, kun akku on ladattava. 

Näytössä lukee “Recharge Battery”, 

kun akku on latauksen tarpeessa. 

Recharge battery
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Jos Beo5-kaukosäätimen virta  

ei kytkeydy päälle, kun pidät 

keskinäppäintä painettuna,  

sen akku on ladattava. 

Jos Beo5:n akku on täysin 

tyhjentynyt, aseta kaukosäädin 

laturiin ja odota hetki, jotta akku 

ehtii latautua riittävästi laitteen 

käytön aloittamista varten. Jätä 

kaukosäädin sitten laturiin 

kuuntelun tai katselun ajaksi. 

Beo5:n virrankulutus 
Beo5 kuluttaa virtaa ollessaan 

kytkettynä päälle, erityisesti näytön 

taustavalon palaessa. Beo5 siirtyy 

sen vuoksi virransäästötilaan, kun 

kaukosäädintä ei käytetä: 

– 10 sekunnin kuluttua taustavalo 

himmenee. 

– 20 sekunnin kuluttua Beo5 siirtyy 

valmiustilaan ja näytön 

taustavalo sammuu. 

Katso tämän opaskirjan sivulta 17 

ohjeet näiden asetusten 

muuttamiseksi. 

Laturissa on magneetti, jonka 

avulla Beo5 pysyy tukevasti 

paikallaan. Kallista kaukosäädintä 

hieman sen irrottamiseksi laturista. 

1 2
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Beo5-kaukosäätimen Setup-

valikossa voit muuttaa useita 

asetuksia. Avaa Beo5:n Setup-

valikko pitämällä kaukosäätimen 

valmiustilanäppäintä painettuna 

ja painamalla samalla 

keskinäppäintä. 

Setup-valikon käyttäminen 
Setup-valikko avautuu 

kaukosäätimen näyttöön, ja sitä 

käytetään keskinäppäimen ja 

nuolinäppäimien (    ) avulla. 

Valitse valikon kohde siirtämällä 

osoitinrivi haluamasi näppäimen 

kohdalle, ja paina sitten 

keskinäppäintä. Joissakin tilanteissa 

sinun on painettava suoraan näyttöä. 

Siirry Setup-valikon edelliselle 

tasolle painamalla BACK-näppäintä 

tai näytön  -näppäintä. Muutokset 

tallennetaan automaattisesti, kun 

poistut Setup-valikosta. 

Kaksi vaakasuuntaista viivaa Setup-

valikossa osoittavat valittuna olevan 

näppäimen. Paina keskinäppäintä 

valinnan suorittamiseksi. 

Beo5:n Setup-valikko  

 SETUP

 Edit 

Settings Option Pgm Config

 Info
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Setup-valikon vaihtoehdot …
Edit … Voit tuoda näkyviin tai 

piilottaa Beo5:n näytössä 

näkyviä näppäimiä. Tämä 

tarkoittaa, että voit poistaa 

näkyvistä näppäimiä, joita et 

käytä, ja tuoda näkyviin näppäimiä, 

jotka eivät ole nyt näkyvissä. 

 Jos jälleenmyyjäsi on asettanut 

kanavavalikon Beo5-

kaukosäätimeesi, voit myös 

muuttaa kanavien numerointia 

kanavien tai asemien valikossa. 

Settings … Voit muuttaa 

taustavalon himmennyksen ja 

sammutuksen asetuksia*. Voit 

myös palauttaa käyttöön kaikki 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi 

tekemät alkuperäisasetukset. 

 *Huomaa, että mitä pidempään 

taustavalo palaa, sitä useammin 

kaukosäädin on ladattava. 

Config … Voit määrittää Beo5:n 

oletusasetukset. 

Option Pgm … Voit ohjelmoida 

Bang & Olufsen -tuotteidesi 

Option-asetukset. 

Info … Sisältää tiedot Beo5:n 

ohjelmistoversiosta ja akun 

tilasta sekä Beo5-kaukosäätimesi 

viimeisimmän kokoonpanon 

päivämäärän. Esimerkki – näppäimen 

näyttäminen tai piilottaminen: 

> Paina keskinäppäintä valitaksesi 

Edit-kohdan Setup-valikosta. 

> Valitse kosketusnäytön näppäimillä 

ensin alue, ja paina sitten 

muokattavan lähteen näppäintä. 

> Paina haluttua kosketusnäppäintä 

ja sitten keskinäppäintä valitaksesi 

muokattavan näppäimen. Tällä 

hetkellä piilotetut näppäimet 

näkyvät harmaina. 

> Paina keskinäppäintä uudelleen 

näppäimen muokkaamiseksi. 

Muutokset tallennetaan 

automaattisesti, kun poistut 

valikosta. 

 Editing button

Show  Hide

17



Suosittelemme, että 

kaukosäädin sammutetaan 

puhdistuksen ajaksi. Pidä 

keskinäppäintä painettuna 

kaukosäätimen sammuttamiseksi. 

Kytkeäksesi Beo5:n takaisin 

toimintaan paina 

keskinäppäintä uudelleen ja 

pidä sitä painettuna.

Puhdistus 
Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika 

pehmeällä, nukkaamattomalla ja 

kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on 

ensin kastettu muutaman pisaran 

mietoa pesuainetta, kuten 

astianpesuainetta, sisältävään veteen. 

Käytä näytön puhdistukseen 

mietoa ikkunanpesuainetta. Jotta 

kuva olisi mahdollisimman hyvä, 

varmista, ettei näyttöön jää 

puhdistuksen jälkeen juovia tai 

pesuainetahroja. 

Jos näytön lasi vaurioituu, ota 

yhteys jälleenmyyjääsi sen 

vaihtamiseksi. 

Huomaa, että jotkin 

mikrokuituliinat ovat hankaavia ja 

voivat vahingoittaa näytön lasia. 

Huomautus: Älä koskaan käytä 

alkoholia tai muita liuottimia Beo5-

kaukosäätimen minkään osien 

puhdistukseen. 

Hoito ja puhdistus 18



Jos sinulla on kysyttävää Beo5-

kaukosäätimestä, voit ...

 ... löytää vastauksen mukautetusta 

Beo5-hakemistostasi, joka sisältää 

lyhyet selostukset Beo5-

kaukosäätimesi kaikista 

toiminnoista ja näppäimistä. 

 ... lukea verkkosivuillamme huollon 

usein kysyttyjä kysymyksiä (Service 

FAQ), jotka sisältävät vastaukset 

yleisimpiin Beo5-kaukosäädintä 

koskeviin kysymyksiin.

 ... ottaa yhteyttä paikalliseen 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjääsi 

neuvojen saamista varten. 

 ... ottaa yhteyttä Bang & Olufsenin 

kansainväliseen asiakaspalveluun, 

joka palvelee sinua sähköpostitse 

tai puhelimitse kuudella eri kielellä. 

Vieraile WWW-sivustossamme 

osoitteessa 

www.bang-olufsen.com 

tai lähetä postia osoitteeseen: 

Bang & Olufsen a/s 

BeoCare   

Peter Bangs Vej 15 

DK–7600 Struer  

Faksi: 

Bang & Olufsen. 

BeoCare  

+45 9785 3911 

Lisätietoja 

Oikeus teknisten tietojen, 

ominaisuuksien ja niiden 

käyttötapojen muutoksiin ilman 

ennakkoilmoitusta pidätetään. 
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www.bang-olufsen.com  
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