
Beo5 

Útmutató 





Az egyéni távirányító 

A Beo5 távirányító használójának igényei szerint 

beállítható, hogy Bang & Olufsen készülékeit 

otthonában egyszerűen kezelhesse. 

Amikor megvásárol egy Beo5-öt, a Bang & 

Olufsen forgalmazója beprogramozza azt, a 

felhasználó meglévő termékeinek megfelelően.

Ez lehetővé teszi azt, hogy a felhasználók 

mindegyike igénye szerint használhassa, és a 

Beo5 minden egyes gombja az egyéni beállítás 

szerint működjön. 
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Néhány szó az útmutatóról... 

Az egyéni igény szerint kialakított 
Beo5 egyes gombjait a személyes 
Beo5 szójegyzékben ismertetjük. 

Ebben az útmutatóban 
ismertetjük a Beo5 távirányító 
használatának alapjait. 

Az útmutató mellett, egy 
személyes Beo5 gombfunkció 
áttekintés és egy ennek 
megfelelő szójegyzék is létrejön 
minden egyes alkalommal, 
amikor a Bang & Olufsen 
forgalmazó egyéni beállításokat 
végez a Beo5-ön a felhasználó 
számára az üzletben. 

A gombfunkciók áttekintése 
egy “térképet” ad a Beo5-höz, 
és lehetővé teszi a keresett 
gomb vagy funkció gyors 
megkeresését. 

A személyes Beo5 
szójegyzékben az adott egyéni 
beállításban rendelkezésre álló 
összes gomb ismertetését 
megtalálja. 

Ha megváltozik a termékek 
konfigurációja, például egy új 
készülékkel egészíti ki a 
meglévőket, akkor mindig kérje 
meg Bang & Olufsen 
forgalmazóját a Beo5 újbóli 
beprogramozására. Ekkor egy 
új Beo5 gombfunkció áttekintést 
és szójegyzéket kap, amely 
megfelel az új beállításnak. 

Megjegyzés! A Bang & Olufsen 
készülékek használatával 
kapcsolatban lásd az egyes 
készülékekhez mellékelt 
útmutatókat.

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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A használat megkezdése előtt 

A Beo5 távirányítót, legelső 
használatba vétele előtt, fel kell 
tölteni. A Beo5 feltöltésének 
módjáról a 14. oldalon olvashat. 

A Beo5 használatba vétele... 
A teljes feltöltés után a távirányító 
használatra kész. 

A Beo5 kijelző bekapcsolásához, 
csak vegye kézbe a Beo5-öt, vagy 
érintse meg könnyedén a képernyőt, 
és a kijelző kivilágosodik. Ezt 
követően válasszon ki egy gombot, 
és érintse meg azt a képernyőn. 

Hasznos tanácsok... 
Egy jelforrás kiválasztása után a 
legtöbb műveletet a Beo5 gömbön 
kell elvégezni - például a hangerő 
beállítást, a műsorszámok vagy 
csatornák közötti átlépést és a 
lejátszás szüneteltetését. 

Ha kényelmesebb bal kézzel 
kezelnie a távirányítót, akkor 
átválthatja a gombok 
elhelyezkedését. Erről bővebben a 
16. oldalon olvashat, vagy kérdezze 
meg Bang & Olufsen forgalmazóját.  

ST
O

P

PLAY

BACK

 
LivingRoom

TV

DVD RADIO 
CD

ST
O

P

PLAY

BACK

 
LivingRoom

TV

DVD RADIO 
CD

8

Megjegyzés! Javasoljuk, hogy a 
Beo5 mindig legyen készenléti 
módban - ne kapcsolja ki. 
Azonban, ha mégis ki vagy be 
szeretné kapcsolni a Beo5-öt, 
akkor nyomja meg és tartsa 
megnyomva a központi gombot. 

Amikor kezébe veszi a távirányítót, 
vagy megérinti a képernyőt, a 
kijelző kivilágosodik. 

Amint aktívvá válik a kijelző, 
láthatóvá válnak a képernyőn a 
gombok. Nyomjon meg egy 
gombot, ha aktiválni akar egy 
jelforrást vagy funkciót. 



1 – Zóna kiválasztása …
Ha egynél több zóna szerepel a 
Bang & Olufsen elrendezésben, 
akkor kiválaszthat zónákat vagy 
átkapcsolhat zónákra a ‘Zones’ 
képernyőn. 

2 – Jelforrások megtekintése … 
Amikor kiválaszt egy zónát, a 
zónában rendelkezésre álló audio- 
és videorendszerek gombok 
képében megjelennek a kijelzőn. 
Válasszon ki egy jelforrást és 
megnyomással aktiválja azt.  

3 – A jelforrások irányításának 
bekapcsolása … 
Egy jelforrás bekapcsolása után a 
hozzá kapcsolódó funkciók 
gombok képében megjelennek a 
kijelzőn. Ha például a TV-t választja 
ki, akkor olyan funkciókat aktiválhat, 
mint ‘Text’ (Szöveg) vagy ‘Menu’ 
(Menü). 

Hasznos tanácsok... 
Ha a kijelző egynél több ‘oldalt’ 
tartalmaz, ezt nyilak jelzik és egy 
oldalindikátor sáv, amint azt a fenti 
CD kijelző esetében bemutatjuk. A 
képernyőn a nyilak megnyomásával 
navigálhat az ‘oldalak’ között. 

Ha egy kijelzőgomb almenüket 
tartalmaz, akkor ezt három pont 
jelzi, ilyen például az ‘Edit’ a fenti 
CD kijelzőn. 

Rögzített gombok ... 
A kijelző alján található három 
érintőgomb, általános funkcióval 
ellátott, előre meghatározott gomb: 

 Kiválasztandó számokat jelenít 
meg, például egy rádióállomás 
vagy csatorna számát. Nyomja meg 
ismét, ha vissza kíván térni az előző 
képernyőre. 

 Visszalépés a Beo5 képernyő 
kijelzéseken keresztül. 

 A Bang & Olufsen elrendezés 
körül a ‘környezet beállítása’ 
gombok elérését teszi lehetővé, 
például a hangszórók vezérlését és 
az állványpozíciókat - és a zóna 
kiválasztását. Nyomja meg ismét, 
ha vissza kíván térni az előző 
képernyőre. 

A kijelző használata 
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LivingRoom  Dining Room

Bedroom  Office

Kitchen  Library

 LivingRoom

 TV 

DVD RADIO CD

 CD

Edit … Menu Repeat …

Random … Select … Clock
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 ... a külső gyűrű gombjai
A külső gyűrű gombjai általános 
jelforrás műveleteknél 
használatosak. 

A Beo5 gömb használata ... 10

Csatornák, állomások, felvételek és 
műsorszámok közötti lépésekre. Tartsa 
megnyomva a folyamatos léptetéshez 

Műsorszámok, lejátszási listák és 
felvételek gyorstekercselése előre

Készenlét gomb; nyomja meg egyszer 
a használatban lévő készülék készenléti 
módra történő átkapcsolásához, tartsa 

megnyomva, ha az egész rendszert 
szeretné készenléti módra átkapcsolni.

Csatornák, állomások, felvételek és 
műsorszámok közötti lépésekre. Tartsa 
megnyomva a folyamatos léptetéshez 

Visszalépések a menükön keresztül, 
tartsa megnyomva, ha teljesen ki 
akar lépni a menükből 

Műsorszámok, lejátszási listák és 
felvételek gyorstekercselése hátra 

Nyomja meg egyszer a lejátszás 
szüneteltetésére, majd nyomja 
meg ismét, ha teljesen le akarja 
állítani a lejátszást  Lejátszás elindítása  
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 ... a gombok középen
A Beo5 közepén található 
gombok főleg 
menüműveleteknél 
használatosak. 
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A ‘tárcsa’ a hangerőbeállításhoz használatos. 
Fordítsa el a ‘tárcsát’ az óramutató járásával 
azonos irányban, ha növelni akarja a hangerőt, 
és ezzel ellentétes irányban, ha csökkenteni 
szeretné. 

A nyíl jelzésű gombokkal fel, le balra és 
jobbra mozoghat a képernyőmenükben. 
Tartsa megnyomva a folyamatos léptetéshez 

Központi gomb; megnyomásával 
elfogadhatja a választásokat és 

beállításokat   

A színes gombok különféle célokat 
szolgálnak, attól függően, hogy 
melyik készüléket működteti. 
Nyomja meg a hangerő tárcsát az 
előtt a színes gomb előtt, 
amelyiket aktiválni akarja 

A hang elnémításához, fordítsa el 
gyorsan az óramutató járásával 
ellentétes irányban a tárcsát, majd 
fordítsa el a tárcsát, ha vissza akarja 
állítani a hangot 



Más készülékek használata 

Ha a Bang & Olufsen 
videokészüléke fel van szerelve 
egy perifériális egység vezérlővel, 
akkor csatlakoztathat nem 
Bang & Olufsen készülékeket is 
hozzá, például set-top boxot - 
és továbbra is működtetheti a 
készüléket a Beo5 távirányítóval. 
Egyszerűen csak kérje meg a 
forgalmazót, hogy programozza 
be a Beo5-öt a set-top boxnak 
megfelelően, és annak 
távirányító gombjai 
megjelennek a Beo5 kijelzőjén.  

Bizonyos más, nem Bang & Olufsen 
termékek, mint például a világítás, 
a függönyök és sötétítők is 
működtethetők a Beo5-tel - 
némelyek a támogatott 
házautomatizálási rendszeren 
keresztül, mások közvetlenül a 
Beo5-tel. 

Érdeklődjék Bang & Olufsen 
forgalmazójánál a nem Bang & 
Olufsen termékek Beo5-tel való 
működtetésének részleteiről. 

Példa set-top box működtetésénél 
használt gombokra. 

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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Megjegyzés! A nem Bang & Olufsen 
készülékekkel kapcsolatos gombokra 
vonatkozó ismereteket a Beo5 
szójegyzék nem tartalmazza és 
fordításuk sem áll rendelkezésre. 



Beo4 lista 

A más Bang & Olufsen 
készülékekhez adott 
útmutatókban minden művelet 
úgy lehet leírva, ahogyan azt a 
Beo4-el lehet elvégezni. Azokat 
a Beo4 és a Beo5 közötti 
eltéréseket, amelyek zavarhatják 
ezeknek az útmutatóknak a 
megértését, itt ismertetjük. 

A lefordított Beo4 gombok listája 
A Beo4 távirányítón voltak extra 
‘gombok’, amelyeket a LIST gomb 
megnyomásával elő lehetett hívni  
a képernyőre. 

Ezeket a gombokat a Beo5 kijelzőjén 
is meg lehet találni, de a Beo4-el 
ellentétben, a Beo5 kijelző 
mindegyik gombja le van fordítva. 

A jobb oldalon láthatók rendre a 
Beo4 és a Beo5 gombok elnevezései. 
Szükség lehet erre a listára, amikor 
egy Beo4 gombokra vonatkozó 
útmutatót olvas. 

További különbségek a Beo4 és 
a Beo5 között 
Ha az az útmutató, amelyet éppen 
olvas, arra kéri, hogy nyomja meg az 
EXIT gombot, akkor helyette a BACK 
gombot nyomja meg a Beo5-ön. 

Továbbá, ha megszokta a Beo4 GO 
gombját, akkor ne feledje, hogy 
ezt a gombot a Beo5 gömb 
központi gombja váltotta fel. 

GO = Központi gomb 
EXIT = BACK 

Beo4   Beo5 
BALANCE Balance 
BASS Bass 
CLOCK Clock 
EDIT Edit 
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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A töltő használata ... 

A Beo5 akkumulátorral működő 
távirányító, mely rendszeres 
töltést igényel a zsinór nélküli 
telefonokhoz hasonlóan. Az 
erre a célra kialakított Beo5 
töltő látja el ezt a feladatot.

Ha biztos akar lenni abban, 
hogy a Beo5 távirányító mindig 
fel van töltve, akkor javasoljuk, 
hogy amikor nem használja, 
helyezze azt a töltőre. 

Akkumulátor töltés  
Helyezze a távirányítót pontosan  
a töltőre, a jobb oldalon ábrázolt 
módon. A teljes feltöltéshez a 
Beo5-nek négy órára van szüksége. 

Teljesen feltöltve az akkumulátor 
kapacitása 14 napi készenléti 
módra vagy három-négy órányi 
intenzív használatra elegendő. 

A kijelzőn egy szöveges üzenet jelzi, 
ha eljött a Beo5 távirányító 
feltöltésének ideje. 

A ‘Recharge Battery’ (Töltse fel az 
akkumulátort) üzenet jelzi a 
kijelzőn, ha fel kell tölteni az 
akkumulátort. 

Recharge battery
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Ha nem tudja bekapcsolni a 
Beo5 távirányítót, amikor 
lenyomva tartja a központi 
gombot, akkor fel kell tölteni 
az akkumulátort. 

Ha a Beo5 teljesen lemerült, 
akkor helyezze a töltőre rövid 
ideig, így elegendő energiája 
lesz a TV vagy a rádió 
bekapcsolására. Majd a tévézés 
vagy rádiózás közben hagyja a 
töltőn. 

A Beo5 fogyasztása 
A Beo5 energiát fogyaszt, amikor 
be van kapcsolva, különösen, ha 
működik a háttérvilágítás. Ezért a 
Beo5 lassan kikapcsol, ha nincs 
használatban: 
– 10 másodperc elteltével a 

háttérvilágítás tompább lesz 
– 20 másodperccel később, a Beo5 

készenléti módba kerül és a 
kijelző elsötétül 

Ha módosítani kívánja ezeket a 
beállításokat, lapozzon az 
útmutató 17. oldalára. 

A töltő mágnessel van felszerelve, 
amely szilárdan tartja a Beo5-öt. 
Ha elveszi a távirányítót, akkor meg 
kell kicsit döntenie, és utána tudja 
leemelni a töltőről. 

1 2
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A Beo5 távirányító beállítási 
(Setup) menüje lehetővé teszi, 
hogy számos beállítást maga a 
felhasználó módosíthasson. A 
Beo5 beállítási menüjébe való 
belépéshez, nyomja meg és 
tartsa megnyomva a készenléti 
gombot,  miközben megnyomva 
tartja a központi gombot a 
gömbön. 

Navigálás a beállítási menüben ... 
Navigálhat és tételeket kiválaszthat 
a beállítási menüben közvetlenül a 
képernyőn, vagy a gömbön található 
központi és a nyílgombok (    ) 
segítségével. 

Egy menütétel kiválasztásához, 
vigye a vonalas jelzőt az aktiválni 
kívánt gombra, majd nyomja meg 
a központi gombot. Néhány 
esetben közvetlenül a képernyőn 
kell megnyomnia. 

Ha vissza akar lépni egy szintet a 
beállítási menüben, akkor nyomja 
meg a BACK gombot a gömbön, 
vagy a  gombot a képernyőn. A 
módosítások mentése 
automatikusan megtörténik, 
amikor kilép a beállítási menüből. 

A beállítási menüben, két vízszintes 
vonal jelzi, hogy melyik gomb van 
kijelölve. Nyomja meg a központi 
gombot a kiválasztáshoz. 

A Beo5 beállítási menüje ...  

 SETUP

 Edit 

Settings Option Pgm Config

 Info
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A beállítási menü opciói …
Edit … Lehetővé teszi a gombok 

megjelenítését és elrejtését a 
Beo5 képernyőjén. Ez azt jelenti, 
hogy eltávolíthat használaton 
kívüli gombokat, és megjeleníthet 
éppen nem látható gombokat. 

 Ha a forgalmazó kialakított egy 
csatornamenüt a Beo5-ön, akkor 
a csatornanevekhez rendelt 
csatornaszámokat is módosíthatja 
a csatornák vagy az állomások 
menüjében. 

Settings … A háttérvilágítás 
tompításának és a kijelző 
kikapcsolásnak* a módosítását 
teszi lehetővé. A Beo5 minden 
beállítását visszaállíthatja a Bang 
& Olufsen forgalmazó által 
beállított eredetire is. 

 *Ne feledje, hogy minél hosszabb 
ideig világít a háttérvilágítás, 
annál gyakrabban kell újratölteni 
a távirányítót. 

Config … A Beo5 alapállapot 
szerinti konfigurációjának 
beállítását teszi lehetővé. 

Option Pgm … A Bang & Olufsen 
készülékek Option 
programozását teszi lehetővé. 

Info … A Beo5 szoftververziójára, 
az akkumulátor állapotára és a 
Beo5 legutóbbi 
konfigurációjának időpontjára 
vonatkozóan tartalmaz adatokat. 

Példa – egy gomb megjelenítése 
vagy eltüntetése: 
> A központi gomb megnyomásával 

válassza ki az Edit-et a Setup 
(beállítási) menüben. 

> Az érintőképernyő gombjaival 
válassza ki az első zónát, majd a 
szerkesztendő gomb jelforrását. 

> Nyomja meg a megfelelő 
érintőgombot, majd a központi 
gomb megnyomásával válassza 
ki a szerkeszteni kívánt gombot; 
az aktuálisan elrejtett gombok 
szürke színben láthatók. 

> Nyomja meg ismét a központi 
gombot a gomb szerkesztéséhez. 
A módosítások mentése 
automatikusan megtörténik, 
amikor kilép a menüből. 

 Editing button

Show  Hide
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Javasoljuk, hogy tisztítás közben 
a távirányító ne legyen 
bekapcsolva. A kikapcsoláshoz 
nyomja meg és tartsa 
megnyomva a központi gombot. 

A Beo5 visszakapcsolásához, 
nyomja meg és tartsa megnyomva 
a központi gombot ismét.

Tisztítás  
A zsír- és koszfoltokat puha, 
szakadásmentes, néhány cseppnyi 
enyhe mosóanyagot tartalmazó 
vízbe merített ruhával törölje le. 

A Beo5 kijelzőjének tisztításához 
enyhe ablaktisztító folyadékot 
használjon. A kijelző lehető legjobb 
állapotának megőrzése érdekében 
ügyeljen arra, hogy ne maradjanak 
tisztítófolyadék nyomok az üvegen. 

Ha a kijelző üvege megsérül, lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval és 
cseréltesse ki. 

Ne feledje, hogy bizonyos 
mikroszálas törlőruhák, erős 
dörzsölő hatásuk következtében, 
megsérthetik az üveget.  

Megjegyzés! Soha ne használjon 
alkoholt vagy más oldószert a Beo5 
távirányító egyik részének 
tisztításához sem! 

Karbantartás és tisztítás 18



Ha a Beo5 távirányító napi 
használatával kapcsolatban 
bármilyen kérdése lenne, akkor ...

 ... választ kaphat az egyénileg 
kialakított Beo5 szójegyzékből, 
amely röviden ismerteti a Beo5 
kialakításban található egyes 
funkciókat és gombokat. 

 ... látogassa meg honlapunkon a 
Service FAQ oldalt, amely egy sor 
választ ad a Beo5 használatával 
kapcsolatos leggyakrabban 
előforduló kérdésekre.

 ... látogassa meg a helyi Bang & 
Olufsen forgalmazót és kérje ki 
tanácsát. 

 ... lépjen kapcsolatba a  
Bang & Olufsen nemzetközi 
vevőszolgálatával (Customer 
Service), amely hat nyelven ad 
támogatást e-mailen vagy 
telefonon keresztül. 

Ha kapcsolatba kíván lépni 
velünk, látogasson el 
weboldalunkra: 
www.bang-olufsen.com 

vagy írjon címünkre: 
Bang & Olufsen a/s 
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15 
DK–7600 Struer 

vagy faxoljon: 
Bang & Olufsen 
BeoCare 
+45 9785 3911 

További segítség 

A műszaki jellemzők, a funkciók és 
ezáltal a kezelés módosításának 
joga fenntartva. 
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