
Beo5 

Priročnik 





Osebni daljinski upravljalnik 

Daljinski upravljalnik Beo5 je prilagojen tako,  

da vam nudi lahek dostop do izdelkov Bang & 

Olufsen, ki jih imate doma. 

Ko kupite Beo5, ga prodajalec izdelkov Bang & 

Olufsen programira tako, da se ujema z vašo 

postavitvijo izdelkov.  

Tako je vsakemu uporabniku omogočena osebna 

nastavitev. Vsi gumbi na napravi Beo5 bodo v 

vaši postavitvi koristni. 
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O tem priročniku ... 

Vsi gumbi na prilagojeni napravi 
Beo5 so razloženi v osebnem 
glosarčku za Beo5. 

V priročniku so opisana osnovna 
načela uporabe daljinskega 
upravljalnika Beo5. 

Dodatna pomoč poleg priročnika 
sta tudi osebni pregled gumbov 
za Beo5 in ustrezni glosarček, ki 
bosta za vas ustvarjena vsakič, 
ko vam bo prodajalec izdelkov 
Bang & Olufsen v trgovini 
prilagodil Beo5. 

Pregled gumbov je kot nekakšen 
zemljevid za Beo5: tako hitreje 
najdete gumb ali funkcijo, ki jo 
iščete. 

V osebnem glosarčku za Beo5 
najdete razlage vseh gumbov, 
ki so na voljo v vaši specifični 
postavitvi. 

Če spremenite postavitev 
izdelkov, npr. če kupite nov 
izdelek, vam mora Bang & 
Olufsenov prodajalec vedno 
znova programirati daljinski 
upravljalnik Beo5. Dobili boste 
tudi nov pregled gumbov za 
Beo5 in slovarček, ki se ujema z 
novo postavitvijo. 

OPOMBA! Za več informacij o 
upravljanju drugih izdelkov Bang & 
Olufsen glejte priročnike, priložene 
izdelkom.

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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Vsebina 

Uporaba, 8 
Kako začnete uporabljati daljinski upravljalnik in kaj morate storiti pred 
začetkom. 

Delovanje prikazovalnika, 9 
Kako uporabljate prikazovalnik daljinskega upravljalnika.

Uporaba kroglice Beo5, 10 
Kako uporabljate kolesce in gumbe kroglice Beo5. 

Upravljanje drugih izdelkov, 12 
Odkrijte možnosti upravljanja izdelkov drugih proizvajalcev z daljinskim 
upravljalnikom Beo5. 

Seznam Beo4, 13 
Odkrijte razlike v imenih gumbov med Beo4 in Beo5. 

Uporaba polnilnika, 14 
Odkrijte, kako in kdaj ponovno napolnite daljinski upravljalnik. 

Meni nastavitve Beo5, 16 
Odkrijte, kako spremenite nastavitve daljinskega upravljalnika. 

Vzdrževanje in čiščenje, 18 
Odkrijte, kako vzdržujete in čistite daljinski upravljalnik. 

Dodatna pomoč, 19 
Odkrijte, na koga se lahko obrnete za več pomoči. 
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Pred uporabo 

Preden začnete prvikrat 
uporabljati daljinski upravljalnik 
Beo5, ga morate napolniti. Za 
informacije o polnjenju naprave 
Beo5 glejte stran 14. 

Uporaba sistema Beo5 … 
Ko je daljinski upravljalnik povsem 
napolnjen, je pripravljen za uporabo. 

Prikazovalnik naprave Beo5 aktivirate 
tako, da jo vzamete v roke ali pa se 
nalahno dotaknete prikazovalnika, 
ki se nato osvetli. S pritiskom na 
prikazovalnik izberite gumb. 

Koristni namigi … 
Ko izberete vir, večina upravljanja 
poteka prek kroglice Beo5: na 
primer nastavljanje glasnosti, 
pomikanje skozi posnetke ali 
kanale in zaustavitev predvajanja. 

Če daljinski upravljalnik upravljate z 
levo roko, je mogoče postavitev 
gumbov spremeniti. Za več informacij 
glejte stran 16 ali pa se obrnite na 
Bang & Olufsenovega prodajalca.  
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OPOMBA! Priporočamo, da imate 
Beo5 vedno v načinu pripravljenosti 
- ne izklopljen. Če pa želite Beo5 
vklopiti/izklopiti, pridržite sredinski 
gumb. 

Ko daljinski upravljalnik vzamete v 
roke ali se dotaknete prikazovalnika, 
se ta osvetli. 

Ko je prikazovalnik aktiven, se na 
njem prikažejo gumbi. Vir ali funkcijo 
aktivirate tako, da pritisnete na gumb. 



1 – Izbira območja …
Če imate v postavitvi Bang & Olufsen 
več kot eno območje, med njimi 
preklapljate in jih izbirate na zaslonu 
‘Zones’. 

2 – Ogled virov … 
Ko izberete območje, se avdio in 
video sistemi zanj pojavijo kot gumbi 
na zaslonu. Izberite vir in ga 
aktivirajte s pritiskom. 

3 – Aktiviranje krmilnikov vira … 
Ko enkrat aktivirate vir, se funkcije, 
povezane z njim, prikažejo kot gumbi 
na zaslonu. Če na primer izberete 
TV, boste lahko aktivirali funkcije, 
kot sta ‘Text’ in ‘Menu’. 

Koristni namigi … 
Če zaslon vsebuje več kot eno 
‘stran’, bo to prikazano s puščicami 
in vrstico za označevanje strani, kot 
je razvidno iz prikaza za CD zgoraj. 
Med stranmi se pomikate  
s pritiskanjem puščic na zaslonu. 

Če ima gumb na zaslonu podmenije, 
mu sledijo tri pike, kot npr. pri ‘Edit’ 
na prikazu za CD zgoraj. 

Fiksni gumbi … 
Trije gumbi na dotik na dnu zaslona 
so vnaprej določeni z univerzalnim 
namenom. 

 Prikaz številk za izbiro npr. 
radijske postaje ali številke kanala. 
Če ga pritisnete znova, se vrnete na 
predhodni zaslon. 

 Pomik navzgor skozi zaslone 
prikazovalnika Beo5. 

 Dostop do gumbov, ki 
‘pripravijo sceno’ v vaši postavitvi 
Bang & Olufsen, na primer za 
nadzor položaja zvočnikov in 
podstavkov - in izbira območja. Če 
ga pritisnete znova, se vrnete na 
predhodni zaslon. 

Delovanje prikazovalnika 
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 LivingRoom

 TV 

DVD RADIO CD

 CD

Edit … Menu Repeat …

Random … Select … Clock
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 … gumbi zunanjega obroča
Gumbi zunanjega obroča se 
uporabljajo za splošno 
upravljanje virov. 

Uporaba kroglice Beo5 ... 10

Pomikajte se na primer po kanalih, postajah in 
posnetkih. Za neprekinjeno pomikanje gumb 
pridržite. 

Previjajte skozi posnetke in 
predvajalne sezname.

Gumb za pripravljenost; pritisnite 
enkrat, da izdelek, ki ga upravljate, 

preklopite v pripravljenost; pridržite, 
da celoten sistem preklopite v 

pripravljenost.

Pomikajte se na primer po kanalih, postajah in 
posnetkih. Za neprekinjeno pomikanje gumb 
pridržite. 

Pomikajte se nazaj skozi menije, 
pridržite za popolni izhod iz menijev. 

Previjajte skozi posnetke in 
predvajalne sezname. 

Enkrat pritisnite, da predvajanje 
zaustavite, in še enkrat, da ga 
povsem prekinete.  Začetek predvajanja  
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 … gumbi v sredini
Sredinski gumbi na napravi 
Beo5 se večinoma uporabljajo 
za upravljanje menijev. 
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Kolesce se uporablja za nastavljanje glasnosti. 
Kolesce obrnite v desno, da zvišate glasnost, 
in v levo, da jo znižate. 

Pritisnite puščice za pomik gor, dol, levo in 
desno v zaslonskih menijih. Za neprekinjeno 
pomikanje gumb pridržite. 

Sredinski gumb; pritisnite, da 
sprejmete izbire in nastavitve.   

Barvni gumbi imajo različne 
namene glede na izdelek, ki ga 
upravljate. Pritisnite kolesce za 
glasnost pred barvo, ki jo želite 
aktivirati. 

Zvok ugasnete tako, da kolesce hitro 
obrnete v levo. Povrnete ga tako, da 
obrnete kolesce. 



Upravljanje drugih izdelkov 

Če je vaš video izdelek Bang & 
Olufsen opremljen s krmilnikom 
perifernih enot, lahko nanj 
priključite podprte izdelke, ki 
niso Bang & Olufsen, na primer 
set-top boxe, in ga še vedno 
upravljate z daljinskim 
upravljalnikom Beo5. Prosite 
prodajalca, naj programira Beo5 
za set-top box, ki ga imate, in 
na prikazovalniku Beo5 se bodo 
pojavili njegovi gumbi za 
daljinsko upravljanje.  

Z Beo5 lahko upravljate tudi druge 
izbrane izdelke, ki niso Bang & 
Olufsen, na primer luči, zavese in 
žaluzije - nekatere prek podprtega 
sistema avtomatizacije doma, 
druge neposredno prek Beo5. 

Za več informacij o upravljanju 
izdelkov drugih proizvajalcev z 
napravo Beo5 se obrnite na Bang & 
Olufsenovega prodajalca. 

Primer gumbov, s katerimi 
upravljate set-top box. 

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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OPOMBA! Gumbi, povezani z 
izdelki, ki niso Bang & Olufsen, 
niso prevedeni ali razloženi v 
glosarčku za Beo5. 



Seznam Beo4 

V priročnikih, ki ste jih dobili z 
drugimi izdelki Bang & Olufsen, 
bodo postopki opisani, kot da 
jih izvajate z napravo Beo4. 
Razlike med Beo4 in Beo5, ki 
lahko vplivajo na razumevanje 
priročnikov, so opisane tukaj. 

Prevedeni gumbi seznama Beo4 
Daljinski upravljalnik Beo4 je imel 
dodatne gumbe, ki jih je bilo 
mogoče priklicati na zaslon s 
pritiskom na LIST. 

Te gumbe najdete tudi na 
prikazovalniku Beo5, vendar so za 
razliko od Beo4 vsi gumbi na 
prikazovalniku Beo5 prevedeni. 

Na desni je seznam imen gumbov 
na Beo4 oziroma Beo5. Seznam 
boste morda potrebovali, ko boste 
brali priročnik, ki govori o gumbih 
na Beo4. 

Druge razlike med Beo4 in Beo5 
Če v priročniku, ki ga berete, piše, 
da morate pritisniti EXIT, morate 
na Beo5 pritisniti BACK. 

Če ste na Beo4 uporabljali gumb 
GO, ga je na Beo5 zamenjal 
sredinski gumb kroglice. 

GO = sredinski gumb 
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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Uporaba polnilnika … 

Beo5 je daljinski upravljalnik na 
baterije, ki ga je treba redno 
polniti, tako kot brezžični 
telefon. Za ta namen 
uporabljajte prilagojeni 
polnilnik Beo5.

Priporočamo, da daljinski 
upravljalnik Beo5 vstavite v 
polnilnik, kadarkoli ga ne 
uporabljate. Tako bo vedno 
ostal povsem napolnjen. 

Polnjenje baterije 
Daljinski upravljalnik pravilno 
vstavite v polnilnik, kot je 
prikazano na desni. Beo5 se 
popolnoma napolni v štirih urah. 

Ko je baterija povsem napolnjena, 
zdrži približno 14 dni v 
pripravljenosti ali tri do štiri ure 
intenzivne uporabe. 

Na prikazovalniku piše, kdaj je 
treba daljinski upravljalnik Beo5 
znova napolniti. 

Na zaslonu piše ‘Recharge Battery’, 
kar pomeni, da je treba baterijo 
napolniti. 

Recharge battery
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Če daljinskega upravljalnika 
Beo5 ne morete vklopiti, ko 
pridržite sredinski gumb, ga je 
treba znova napolniti. 

Če je Beo5 povsem izpraznjen, 
ga za kratek čas vstavite v 
polnilnik in dovolj se bo 
napolnil, da vklopite TV ali 
radio. Pustite ga, da se polni, 
medtem ko gledate ali poslušate. 

Koliko energije porablja Beo5 
Beo5 porablja energijo, kadar je 
vklopljen, še zlasti ko je osvetljeno 
ozadje. Kadar ga ne uporabljate, se 
bo zato počasi izklopil. 
– Po 10 sekundah se zatemni 

ozadje
– Po 20 sekundah Beo5 vstopi v 

način pripravljenosti in prikaže 
črn zaslon

Te nastavitve spremenite tako, kot 
je opisano na strani 17 v priročniku. 

Polnilnik ima magnet, ki Beo5 
trdno drži na mestu. Ko daljinski 
upravljalnik odstranjujete, ga 
morate nekoliko nagniti, da ga 
sprostite iz polnilnika. 

1 2
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Daljinski upravljalnik Beo5 ima 
nastavitveni meni (Setup menu), 
ki vam omogoča spreminjanje 
vrste nastavitev. V meni za 
nastavitev Beo5 vstopite tako, 
da pridržite gumb za 
pripravljenost, medtem ko 
držite sredinski gumb na 
kroglici. 

Pomikanje po nastavitvenem 
meniju … 
Elemente v nastavitvenem meniju 
upravljate in izbirate neposredno 
na zaslonu in s sredinskim gumbom 
in puščičnimi gumbi (    ) na 
kroglici. 

Element menija izberete tako, da 
pomaknete kazalec vrstice na 
gumb, ki ga želite aktivirati, nato 
pritisnete sredinski gumb. Včasih 
morate pritisniti neposredno na 
zaslon. 

Če se želite pomakniti za raven 
navzgor v nastavitvenem meniju, 
na kroglici pritisnite BACK oziroma 
na zaslonu  . Spremembe bodo 
samodejno shranjene, ko zapustite 
nastavitveni meni. 

V nastavitvenem meniju je z dvema 
vodoravnima črtama prikazano, 
kateri gumb je označen. Pritisnite 
na sredinski gumb, da izberete 
možnost. 

Meni nastavitve Beo5 …  

 SETUP

 Edit 

Settings Option Pgm Config

 Info
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Možnosti v nastavitvenem 
meniju …
Edit … Omogoča prikaz in 

skrivanje gumbov na 
prikazovalniku Beo5. To pomeni, 
da lahko odstranite gumbe, ki jih 
ne uporabljate, in prikažete 
gumbe, ki so trenutno skriti. 

 Če je prodajalec na Beo5 nastavil 
meni s kanali, lahko spremenite 
tudi številke, povezane z imeni 
kanalov v meniju kanalov 
oziroma postaj. 

Settings … Omogoča spreminjanje 
nastavitev za zatemnitev ozadja 
in izklop prikazovalnika*. Vse 
nastavitve Beo5 lahko 
ponastavite na prvotne vrednosti, 
ki jih je nastavil prodajalec 
izdelkov Bang & Olufsen. 

 *Upoštevajte, da dlje kot je 
ozadje osvetljeno, pogosteje je 
treba daljinski upravljalnik polniti. 

Config … Omogoča, da Beo5 
določite privzeto konfiguracijo. 

Option Pgm … Omogoča 
programiranje možnosti za 
izdelke Bang & Olufsen. 

Info … Vsebuje informacije o 
različici programske opreme za 
Beo5, stanju baterije in datumu 
zadnjega konfiguriranja naprave 
Beo5. Primer - kako prikažete ali 

skrijete gumb: 
> Pritisnite sredinski gumb, da v 

meniju Setup izberete Edit. 
> Z gumbi na dotik izberite najprej 

območje, nato vir gumba, ki ga 
želite urediti. 

> Pritisnite ustrezni gumb na dotik, 
nato pritisnite sredinski gumb, 
da izberete gumb, ki ga želite 
urediti. Gumbi, ki so trenutno 
skriti, so prikazani sivo. 

> Znova pritisnite sredinski gumb, 
da uredite gumb. Spremembe 
bodo samodejno shranjene, ko 
zapustite meni. 

 Editing button

Show  Hide
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Priporočamo, da pred čiščenjem 
daljinski upravljalnik izklopite. 
To storite tako, da pridržite 
sredinski gumb. 

Beo5 znova vklopite tako, da 
znova pridržite sredinski gumb.

Čiščenje 
Mastne madeže ali trdovratno 
umazanijo odstranite z mehko, 
dobro ovito krpo, ki ne pušča 
vlaken, namočeno v raztopino 
vode z nekaj kapljicami blagega 
detergenta, na primer sredstva za 
pomivanje posode. 

Zaslon Beo5 očistite z blagim 
sredstvom za čiščenje stekla. Za 
optimalno delovanje zaslona 
poskrbite, da na steklu ne bo 
sledov čistilne tekočine. 

Če se steklo prikazovalnika 
poškoduje, se obrnite na 
prodajalca, da vam ga zamenja. 

Zavedajte se, da nekatere krpe iz 
mikrovlaken lahko poškodujejo 
steklo, ker ga odrgnejo. 

Opomba! Za čiščenje delov 
daljinskega upravljalnika Beo5 
nikoli ne uporabljajte alkohola ali 
drugih topil! 

Vzdrževanje in čiščenje 18



Če imate vprašanja v zvezi  
z vsakodnevno uporabo 
daljinskega upravljalnika 
Beo5 …

 … lahko najdete odgovor v 
glosarčku za Beo5 po meri, v 
katerem so kratke razlage za  
vsako od funkcij in gumbov v vaši 
specifični postavitvi Beo5. 

 … lahko pogledate pogosta 
vprašanja na našem spletišču,  
kjer je seznam odgovorov na 
najpogosteje zastavljena vprašanja 
v zvezi z uporabo Beo5.

 … lahko za nasvet vprašate 
lokalnega prodajalca Bang & Olufsen. 

 … se lahko obrnete na Bang & 
Olufsenovo mednarodno podporo 
za stranke po e-pošti ali telefonu v 
šestih jezikih. 

Če želite stopiti v stik z nami, 
pojdite na naše spletno mesto: 
www.bang-olufsen.com 

ali pišite: 
Bang & Olufsen a/s 
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15 
DK–7600 Struer 

ali pa nam pošljite faks: 
Bang & Olufsen 
BeoCare 
+45 9785 3911 

Dodatna pomoč 

Pridržujemo si pravico, da tehnične 
podatke, funkcije in njihovo uporabo 
spremenimo brez predhodnega 
obvestila. 
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www.bang-olufsen.com 
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