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O seu comando à distância pessoal 

O comando à distância Beo5 está personalizado 

para lhe permitir um acesso fácil aos produtos 

Bang & Olufsen em sua casa. 

Ao adquirir um Beo5, o revendedor  

Bang & Olufsen programa-o de acordo  

com a instalação individual do seu produto.  

Isto permite uma disposição pessoal para cada 

utilizador, assegurando que todos os botões do 

Beo5 sejam relevantes para a sua instalação 

específica. 
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Sobre este Livro de consulta … 

Todos os botões do seu Beo5 

personalizado estão descritos no 

glossário pessoal do Beo5. 

Este Livro de consulta descreve 

os princípios básicos de utilização 

do comando à distância Beo5. 

Como ajuda adicional ao Livro 

de consulta, sempre que o 

revendedor Bang & Olufsen 

personalizar o seu Beo5 na loja, 

criará uma descrição geral 

particular dos botões do Beo5  

e um glossário correspondente. 

A descrição geral dos botões é 

um “mapa de estradas” para o 

seu Beo5 que lhe permite 

encontrar rapidamente o botão 

ou função de que necessita. 

No glossário pessoal do Beo5 

encontrará a explicação de 

todos os botões disponíveis 

para a sua instalação específica. 

Se alterar a instalação do seu 

produto, por exemplo, 

comprando um novo produto, 

solicite sempre a reprogramação 

do comando à distância ao 

revendedor Bang & Olufsen. 

Receberá então uma nova 

descrição geral dos botões  

do Beo5 e um glossário 

correspondentes à nova 

instalação. 

NOTA! Para mais informações 

sobre a utilização dos produtos 

Bang & Olufsen, consulte os Livros 

de consulta fornecidos com os 

produtos.

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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Antes de começar  

Antes de utilizar pela primeira 

vez o seu comando à distância 

Beo5, este tem de ser carregado. 

Consulte a página 14 para 

informações sobre como carregar 

o Beo5. 

Comece a utilizar o Beo5 … 
Depois de totalmente carregado,  

o comando à distância está pronto 

para ser utilizado. 

Para activar o visor do Beo5, pegue 

simplesmente no Beo5 ou toque 

suavemente no ecrã e o visor 

iluminar-se-á. Em seguida seleccione 

um botão com um toque no ecrã. 

Sugestões úteis … 

Uma vez seleccionada uma fonte,  

a maior parte das operações é 

realizada através da bola do Beo5, 

por exemplo, para regular o volume, 

percorrer as faixas ou canais e 

colocar a reprodução em pausa. 

Se utilizar o comando à distância 

com a mão esquerda, é possível 

alterar a disposição dos botões. 

Consulte a página 16 para mais 

informações ou contacte o seu 

revendedor Bang & Olufsen.  
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NOTA! Recomendamos que o Beo5 

esteja sempre em modo de stand-

by, não desligado. No entanto, se 

pretender ligar ou desligar o Beo5, 

prima sem soltar o botão central. 

Ao pegar no comando à distância, 

ou ao tocar no ecrã, o visor 

ilumina-se. 

Uma vez activado o visor, os botões 

aparecem no ecrã. Prima um botão 

para activar uma fonte ou função. 



1 – Seleccione a zona …

Se tiver mais de que uma zona na 

sua instalação Bang & Olufsen, 

pode seleccionar ou alternar entre 

zonas no menu “Zones”. 

2 – Veja as suas fontes … 

Depois de ter seleccionado uma 

zona, os sistemas de áudio e vídeo 

disponíveis nessa zona aparecem 

como botões no ecrã. Seleccione a 

fonte e active-a com uma pressão. 

3 – Active os comandos da fonte … 

Uma vez activada a fonte, as 

funções relacionadas com essa 

fonte aparecem como botões no 

ecrã. Se seleccionar TV, por 

exemplo, poderá activar funções 

como “Text” ou “Menu”. 

Sugestões úteis … 

Se um visor contiver mais do que 

uma “page”, essa situação será 

indicada através de setas e uma 

barra indicadora de página, 

conforme mostrado acima na 

opção CD do visor. Prima as setas no 

ecrã para navegar entre as “pages”. 

Se um botão do visor tiver 

submenus, terá três pontos a seguir 

ao nome, como por exemplo “Edit” 

na opção CD do visor mostrada 

acima. 

Botões fixos … 
Os três botões de toque na parte 

inferior do visor são botões 

predefinidos com fins universais: 

 Exibe dígitos a seleccionar, por 

exemplo, uma estação de rádio ou 

número de canal. Prima novamente 

para voltar ao ecrã anterior. 

 Recua através dos menus do 

visor do Beo5. 

 Acede a botões para “estabelecer 

o cenário” em torno da instalação 

Bang & Olufsen, por exemplo, para 

controlar as colunas e posições do 

suporte e para seleccionar a zona. 

Prima novamente para voltar ao 

ecrã anterior. 

Utilização do visor 
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Bedroom  Office

Kitchen  Library

 LivingRoom

 TV 

DVD RADIO CD

 CD

Edit … Menu Repeat …

Random … Select … Clock
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 … os botões do anel externo
Os botões do anel externo são 

utilizados para o comando 

genérico da fonte. 

Como utilizar a bola do Beo5 … 10

Percorrer por exemplo canais, estações, 
gravações e faixas. Prima sem soltar para 
percorrer continuamente 

Avançar em faixas, listas de 
reprodução e gravações

Botão de stand-by; Prima uma vez 
para colocar o produto que está a 

utilizar em stand-by, prima sem soltar 
para colocar todo o sistema em 

stand-by

Percorrer por exemplo, canais, estações, 
gravações e faixas. Prima sem soltar para 
percorrer continuamente 

Recuar através dos menus, prima sem 
soltar para sair completamente dos 
menus 

Retroceder em faixas, listas de 
reprodução e gravações 

Prima uma vez para colocar em 
pausa a reprodução, prima 
novamente para parar 
completamente a reprodução  Iniciar a reprodução  
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 … os botões no centro
Os botões centrais servem 

principalmente para a 

utilização do menu. 
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A “roda” é utilizada para regulação do 
volume. Rode a “roda” no sentido dos 
ponteiros do relógio para aumentar o volume 
e no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio para diminui-lo 

Prima as setas para se deslocar para cima, 
para baixo, para a esquerda e para a direita 
nos menus do ecrã. Prima sem soltar para 
percorrer continuamente 

Botão central; prima para aceitar 
as opções e definições   

Os botões coloridos servem para 
vários fins dependendo do 
produto que estiver a utilizar. 
Prima a roda do volume à frente 
da cor que pretende activar 

Para silenciar o som, rode a roda 
rapidamente no sentido contrário ao 
dos ponteiros do relógio, para repor 
o som, rode simplesmente a roda 



Funcionamento de outros produtos 

Se o seu produto de vídeo  

Bang & Olufsen estiver equipado 

com um Controlador de 

Unidade Periférica, pode ligar 

ao mesmo produtos não  

Bang & Olufsen suportados,  

tais como set-top boxes,  

podendo utilizá-los com  

o comando à distância Beo5. 

Solicite simplesmente ao 

revendedor a programação do 

Beo5 relativamente à sua set-

top box e os respectivos botões 

do comando à distância 

aparecerão no visor do Beo5.  

Podem ser também utilizados 

outros produtos não Bang & Olufsen 

com o Beo5, como luzes, cortinados 

e estores, alguns deles através do 

Sistema de Automação Doméstica 

suportado, outros directamente a 

partir do Beo5. 

Contacte o seu revendedor  

Bang & Olufsen para obter mais 

informações sobre o funcionamento 

de produtos não Bang & Olufsen 

com o Beo5. 

Exemplo de botões utilizados para 

comandar uma set-top box. 

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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NOTA! Os botões relacionados 

com produtos não Bang & Olufsen 

não estão traduzidos ou explicados 

no glossário do Beo5. 



Lista do Beo4 

Nos Livros de consulta fornecidos 

com os seus outros produtos 

Bang & Olufsen, qualquer 

operação pode ser descrita como 

sendo realizada com o Beo4. As 

diferenças entre o Beo4 e o 

Beo5 que podem afectar o seu 

entendimento destes Livros de 

consulta estão descritas aqui. 

Botões da lista do Beo4 
traduzidos 
O comando à distância Beo4 

dispunha de “botões” adicionais 

que podiam ser chamados no visor 

ao premir-se o botão LIST. 

Estes botões também podem ser 

encontrados no visor do Beo5 mas, 

contrariamente ao Beo4, todos os 

botões no visor do Beo5 estão 

traduzidos. 

A lista à direita contém nomes de 

botões do Beo4 e do Beo5, 

respectivamente. Poderá necessitar 

desta lista durante a leitura de um 

Livro de consulta que se refira a 

botões do Beo4. 

Outras diferenças entre o Beo4 
e o Beo5 
Se o Livro de consulta que estiver a 

ler lhe solicitar que prima EXIT, em 

vez disso, tem de premir BACK no 

Beo5. 

Igualmente, se estiver habituado 

ao botão GO do Beo4, tenha em 

atenção que este botão foi 

substituído pelo botão central da 

bola do Beo5. 

GO = Botão central 

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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Utilizando o carregador … 

O Beo5 é um comando à 

distância alimentado por uma 

bateria que necessita de carga 

regular tal como um telefone 

sem fios. O carregador do Beo5 

personalizado é utilizado para 

este fim.

Para garantir que o comando à 

distância Beo5 esteja sempre 

totalmente carregado, 

recomendamos que o coloque 

no carregador sempre que não 

estiver a ser utilizado. 

Carregamento da bateria 
Coloque correctamente o comando 

à distância no carregador conforme 

mostrado à direita. Para uma carga 

total, o Beo5 tem de ser carregado 

durante quatro horas. 

Quando estiver totalmente carregada, 

a bateria terá capacidade para 

aproximadamente 14 dias em 

stand-by ou três ou quatro horas 

com uma utilização intensiva. 

Um texto no visor indica quando é 

altura de recarregar o comando à 

distância Beo5. 

O aviso “Recharge Battery” será 

exibido no título do visor quando a 

bateria tiver de ser carregada. 

Recharge battery
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Se não conseguir ligar o 

comando a distância Beo5 

quando prime sem soltar o 

botão central, o comando 

precisa de ser carregado. 

Se o Beo5 estiver totalmente 

descarregado, coloque-o por 

breves instantes no carregador 

e este terá capacidade suficiente 

para poder ligar o televisor ou 

o rádio. Depois deixe-o carregar 

enquanto estiver a ver televisão 

ou a ouvir rádio. 

Consumo de energia do Beo5 
O Beo5 consome energia quando 

está ligado, especialmente quando 

a luz de fundo está acesa. Por isso, 

o Beo5 vai cortar gradualmente a 

energia quando não estiver a ser 

utilizado: 

– Após 10 segundos, a luz de 

fundo é reduzida 

– Após 20 segundos, o Beo5 entra 

em modo de stand-by e exibe 

um ecrã preto 

Para alterar estas definições, consulte 

a página 17 deste Livro de consulta. 

O carregador tem um íman para 

manter firme o Beo5. Ao retirar o 

comando à distância do carregador, 

tem de incliná-lo ligeiramente para 

soltá-lo. 

1 2
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O comando à distância Beo5 

tem um menu Setup que lhe 

permite alterar diversas 

definições. Para entrar no menu 

Setup, prima sem soltar o botão 

de stand-by enquanto prime o 

botão central na bola. 

Como navegar no menu Setup … 
Navega e selecciona itens do menu 

Setup directamente no ecrã e por 

meio do botão central e dos botões 

das setas (    ) na bola. 

Para seleccionar um item de menu, 

mova o indicador de linha para o 

botão que deseja activar, premindo 

em seguida o botão central. Nalguns 

casos tem de premir directamente 

no ecrã. 

Para recuar um nível no menu 

Setup, prima BACK na bola ou  

no ecrã. As suas alterações serão 

automaticamente gravadas quando 

sair do menu Setup. 

No menu Setup, duas linhas 

horizontais indicam o botão que 

está realçado. Prima o botão 

central para seleccionar. 

Menu Setup do Beo5 …  

 SETUP

 Edit 

Settings Option Pgm Config

 Info
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Opções no menu Setup …

Edit … Permite-lhe mostrar ou 

ocultar botões no visor do Beo5. 

Isto significa que pode remover 

botões que não utiliza e mostrar 

botões que estão presentemente 

ocultos. 

 Caso o seu revendedor tenha 

definido um menu de canais no 

seu Beo5, pode alterar também 

os números associados aos 

nomes dos canais no menu de 

canais ou estações. 

Settings … Permite alterar as 

definições da redução da luz de 

fundo e do ecrã preto*. Pode 

igualmente restaurar todas as 

definições originais do Beo5 

realizadas pelo revendedor  

Bang & Olufsen. 

 *Tenha em atenção que quanto 

mais tempo estiver acesa a luz 

de fundo, mais vezes terá de ser 

carregado o comando à distância. 

Config … Permite-lhe definir o 

Beo5 com uma configuração 

predefinida. 

Option Pgm … Permite-lhe a 

programação de opções dos 

seus produtos Bang & Olufsen. 

Info … Contém informações sobre 

a versão de software do Beo5, 

estado da bateria e data da 

última configuração do Beo5. Exemplo – como mostrar ou 

ocultar um botão: 

> Prima o botão central para 

seleccionar Edit no menu Setup. 

> Utilize os botões do ecrã táctil 

para seleccionar primeiro a zona 

e depois a fonte do botão que 

pretende editar. 

> Prima o botão de toque relevante 

e depois o botão central para 

seleccionar o botão que deseja 

editar; os botões actualmente 

ocultos são apresentados a 

cinzento. 

> Prima o botão central novamente 

para editar o botão. As suas 

alterações serão automaticamente 

gravadas quando sair do menu. 

 Editing button

Show  Hide
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Recomendamos que desligue o 

comando à distância quando o 

estiver a limpar. Para tal, prima 

sem soltar o botão central. 

Para voltar a ligar o Beo5, prima 

novamente sem soltar o botão 

central.

Limpeza 
Retire as manchas de gordura ou a 

sujidade mais persistente com um 

pano macio, que não deixe pêlos, 

bem torcido, impregnado numa 

solução de água com algumas 

gotas de detergente suave, (por 

exemplo, detergente da louça). 

Para limpar o visor do Beo5, utilize 

um produto de limpar janelas suave. 

Para manter um desempenho ideal 

do visor, certifique-se de que não 

ficam vestígios do líquido de 

limpeza no vidro. 

Se o vidro do visor estiver danificado, 

contacte o seu revendedor para 

substituí-lo. 

Tenha em atenção que certos tipos 

de tecidos de microfibras podem 

danificar o vidro devido ao seu 

forte efeito abrasivo. 

Nota! Nunca utilize álcool ou 

outros solventes para limpar 

qualquer parte do comando à 

distância Beo5! 

Manutenção e limpeza 18



Se tiver alguma dúvida 

relacionada com a utilização 

diária do comando à distância 

Beo5 …

 … encontre a resposta no seu 

Glossário personalizado do Beo5 

que tem pequenas explicações 

para as funções e para os botões 

na configuração específica do seu 

Beo5. 

 … consulte o Serviço FAQ no nosso 

website que disponibiliza uma lista 

de respostas para questões 

frequentes relacionadas com a 

utilização do Beo5.

 … aconselhe-se junto do seu 

revendedor Bang & Olufsen local. 

 … contacte a Assistência ao Cliente 

internacional da Bang & Olufsen 

que lhe presta assistência por e-mail 

ou telefone em seis línguas. 

 

Para nos contactar, visite o 

nosso site em: 

www.bang-olufsen.com  

ou escreva para: 

Bang & Olufsen a/s 

BeoCare   

Peter Bangs Vej 15  

DK–7600 Struer  

ou envie um fax para: 

Bang & Olufsen  

BeoCare  

+45 9785 3911 

Para mais ajuda 

As especificações técnicas, as 

funcionalidades e a respectiva 

utilização estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio. 
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