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Johdanto 

Beo6-kaukosäätimen avulla käytät helposti kotisi Bang & Olufsen -laitteita. 

Kun ostat Beo6-kaukosäätimen, Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi ohjelmoi 

sen yksilöllisesti oman järjestelmäsi mukaisesti.  

Näin Beo6 määritetään yksilöllisesti asiakkaan järjestelmää varten ja 

varmistetaan, että kaikki kaukosäätimen näppäimet on määritetty juuri 

kyseisen järjestelmän toimintoja varten. 

Jos Bang & Olufsen -tuotteeseesi tulee saataville uusia toimintoja ja 

ominaisuuksia, kuten kaksisuuntainen viestintä, jälleenmyyjäsi on 

ohjelmoitava Beo6-kaukosäädin uudelleen uusien toimintojen ja 

ominaisuuksien käyttöä varten. 

Järjestelmäsi muuttuessa (jos ostat esimerkiksi uuden laitteen) vie aina 

Beo6-kaukosäätimesi Bang & Olufsen -jälleenmyyjällesi ohjelmoitavaksi 

uusien toimintojen ja ominaisuuksien käyttöä varten. 

ST
OP PLAY 

BACK 

Beo6-kaukosäädin on täysin yhteensopiva 

Beo5-kaukosäätimen kanssa. Jos siis 

käyttöohjeessa viitataan Beo5-

kaukosäätimeen, voit käyttää Beo6-

kaukosäädintä täsmälleen samalla tavalla.  
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Tuotedokumentaatio 

Kaukosäätimen mukana saat aloitusoppaan, jossa kerrotaan kaukosäätimen 

perustoiminnoista. Tämä opas sisältää lisätietoja kaukosäätimestä, 

esimerkiksi ohjeita näppäinten siirtämisestä ja kanavanumeroiden 

määrittämisestä uudelleen kanavatunnuksiin. Opasta päivitetään, jos 

Beo6-kaukosäätimeen tulee uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Se, tukeeko 

Beo6 näitä päivityksiä, riippuu kuitenkin kaukosäätimen ohjelmoinnista. 

Opaskirjan lisäksi voit hyödyntää henkilökohtaista Beo6-näppäinohjetta ja 

sen mukaista hakemistoa. Näppäinohje luodaan aina, kun Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjäsi mukauttaa Beo6-kaukosäädintäsi. 

Näppäinohjeesta näet Beo6-kaukosäätimesi eri toiminnot, ja sen avulla 

löydät nopeasti tarvitsemasi näppäimen tai toiminnon. 

Henkilökohtaisessa Beo6-hakemistossasi on kaikkien kaukosäätimesi 

näppäinten selostukset. 

Jos kokoonpanoasi on muutettu, saat uuden Beo6-näppäinohjeen ja 

hakemiston, jotka vastaavat uutta kokoonpanoasi. 

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. 

Kaikki mukautetun Beo6-kaukosäätimen 

näppäimet selostetaan henkilökohtaisessa 

Beo6-hakemistossa. 
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Ennen kaukosäätimen ensimmäistä 

käyttökertaa se on ladattava. Katso 

kaukosäätimen latausohjeet sivulta 7. 

Kun Beo6:n akku on täysin ladattu, 

kaukosäädin on valmiina käyttöön. 

Beo6:n näyttö aktivoituu, kun otat 

kaukosäätimen käteesi tai kosketat 

näyttöä kevyesti. Näytön taustavalo 

syttyy, jos ympäristössä on pimeää. 

Valitse sitten näppäin painamalla 

näyttöä. 

Kun lähde on valittu, useimpia toimintoja 

käytetään painamalla näytön näppäimiä 

tai Beo6:n pyöreällä säätimellä – sen avulla 

säädät esimerkiksi äänenvoimakkuuden, 

selaat kappaleita tai kanavia ja kytket 

taukotilan käyttöön. 

Beo6-kaukosäätimen käyttäminen 

ST
O

P

PLAY

BACK

 
LivingRoom

TV

DVD 
RADIO 

CD

ST
O

P

PLAY

BACK

 
LivingRoom

TV

DVD 
RADIO 

CD

Kun otat kaukosäätimen käteesi tai kosketat 

sen näyttöä, näytön taustavalo syttyy,  

jos ympäristössä on pimeää.

Kun näyttö on aktiivinen, siinä näkyvät 

kaukosäätimen näppäimet. Ota lähde 

käyttöön tai käytä toimintoja painamalla 

näppäimiä. 
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Muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden 
käyttäminen 

Jos Bang & Olufsen -videotuotteesi 

on varustettu oheislaiteohjaimella, 

voit kytkeä siihen myös muita kuin 

Bang & Olufsen -tuotteita, kuten 

digibokseja, ja käyttää niitä Beo6-

kaukosäätimen avulla (edellyttäen, 

että järjestelmä tukee kyseistä 

tuotetta). Bang & Olufsen tukee 

yleisimpiä digibokseja kaikilla 

markkina-alueilla. Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjäsi ohjelmoi Beo6:n 

digiboksia varten, jolloin sen 

kaukosäätönäppäimet näkyvät 

Beo6:n näytössä. 

Beo6:lla voidaan käyttää myös muita 

valikoituja tuotteita, kuten valoja, 

verhoja ja kaihtimia – osaa niistä voidaan 

käyttää kodin automaattijärjestelmän 

kautta ja osaa suoraan Beo6:n kautta. 

Laitteidesi tärkeimpiä toimintoja 

voidaan käyttää Beo6-kaukosäätimellä. 

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi 

Beo6:lla. Käytettävissä olevat palvelut ja 

toiminnot näkyvät Beo6:n näytössä,  

kun kytket laitteeseen virran. 

Ota yhteyttä Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja 

muiden kuin Bang & Olufsen -tuotteiden 

käyttämisestä Beo6:n avulla. 

HUOMAA! Muiden kuin Bang & Olufsen 

-tuotteiden näppäimien tietoja ei ole 

käännetty tai selostettu Beo6-hakemistossa. 

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 

 Aircon

 24 Hi 26 

 22 Lo 24

 20  22

 18 Off 20

Esimerkki digiboksin käyttönäppäimistä.

Esimerkki kodin ohjausjärjestelmässä 

käytetystä näppäimistä.
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Laturin käyttäminen 

Beo6 on akkukäyttöinen kaukosäädin, 

joka on ladattava säännöllisesti 

langattoman puhelimen tavoin. 

Tätä varten kaukosäätimen mukana 

toimitetaan Beo6-laturi.

Jotta voisit varmistua, että 

kaukosäädin on koko ajan täyteen 

ladattu, suosittelemme, että pidät 

kaukosäädintä laturissa, kun sitä ei 

käytetä. 

Jos kaukosäätimen virta ei kytkeydy, 

kun pidät keskinäppäintä painettuna, 

sen akku on ladattava. 

Jos kaukosäätimen 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. 

Aseta kaukosäädin laturiin oikein. 

Beo6:n akku latautuu täyteen neljässä 

tunnissa. 

Kun akku on täysin ladattu, se toimii 

noin viikon ajan valmiustilassa tai 

kahdesta neljään tuntia jatkuvassa 

käytössä. 

Kaukosäätimen näyttöön tulee viesti, 

kun akku on ladattava. 

Kaksisuuntaisen viestinnän käyttö lyhentää 

akun käyttöaikaa. Huomaa, että jos 

kaukosäädin kaipaa latausta, langattomassa 

viestinnässä voi esiintyä ongelmia. 

Virrankulutus 

Beo6 kuluttaa virtaa ollessaan kytkettynä 

päälle, erityisesti näytön taustavalon palaessa. 

Beo6 siirtyy sen vuoksi virransäästötilaan, 

kun kaukosäädintä ei käytetä: 

– 10 sekunnin kuluttua taustavalo himmenee. 

– 30 sekunnin kuluttua Beo6 siirtyy 

valmiustilaan ja näkyviin tulee musta 

näyttö. 

Katso tämän opaskirjan sivulta 8 ohjeet 

näiden asetusten muuttamiseksi. 

Recharge battery

1 2

Näytössä lukee "Recharge Battery",  

kun akku on latauksen tarpeessa. 

Laturissa on magneetti, jonka avulla Beo6 

pysyy tukevasti paikallaan. Kallista kaukosäädintä 

hieman sen irrottamiseksi laturista. 
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Beo6:n Setup-valikko 

Kaukosäätimen Setup-valikossa voit 

muuttaa useita asetuksia. Avaa 

Setup-valikko pitämällä kaukosäätimen 

valmiustilanäppäintä painettuna ja 

painamalla samalla keskinäppäintä.  

Setup-valikoissa navigoidaan ja valitaan 

vaihtoehtoja suoraan näytössä sekä 

ohjainpyörän keskinäppäimenja 

nuolinäppäinten ( ,  ,   ja ) avulla. 

Valitse valikon kohde siirtämällä osoitinrivi 

haluamasi näppäimen kohdalle, ja paina 

sitten keskinäppäintä. Avaa alivalikko 

Edit-valikossa painamalla näytön näppäintä. 

Siirry Setup-valikon edelliselle tasolle 

painamalla BACK-näppäintä tai näytössä 

 . Muutokset tallennetaan automaattisesti, 

kun poistut Setup-valikosta. 

Setup-valikon vaihtoehdot …

Edit … Voit näyttää tai piilottaa Beo6:n 

näytön näppäimiä ja vaihtaa kanavanimiin 

liittyviä kanavanumeroita kanavien tai 

asemien valikossa. 

Wireless … Voit määrittää Beo6:n 

langatonta verkkoa varten. Katso 

lisätietoja sivulta 11. 

Settings … Voit muuttaa taustavalon 

himmennyksen ja sammutuksen 

asetuksia*. Voit myös palauttaa käyttöön 

kaikki Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi 

tekemät alkuperäisasetukset. 

Config … Voit määrittää Beo6:n oletusasetukset. 

Option Pgm … Voit ohjelmoida Bang & 

Olufsen -tuotteidesi Option-asetukset. 

Info … Sisältää tiedot Beo6:n ohjelmistoversiosta 

ja akun tilasta sekä Beo6-kaukosäätimesi 

viimeisimmän kokoonpanon päivämäärän. 

* Huomaa, että mitä pidempään taustavalo 

palaa, sitä useammin kaukosäädin on 

ladattava. 

Setup-valikossa navigointi 

 SETUP

 Edit 

Settings Option Pgm Config

 Info

 Wireless

Kaksi vaakasuuntaista viivaa Setup-valikossa 

osoittavat valittuna olevan näppäimen. Paina 

keskinäppäintä valinnan suorittamiseksi. 
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>> Beo6:n Setup-valikko 

Edit-valikossa voit poistaa näkyvistä 

näppäimiä, joita et käytä, ja tuoda 

näkyviin näppäimiä, jotka eivät ole nyt 

näkyvissä. 

Näppäimen näyttäminen tai 

piilottaminen: 

> Valitse Edit 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. 

Edit-näppäimet 

 Editing button

Show  Hide
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>> Beo6:n Setup-valikko 

Jos palveluntarjoaja siirtää kanavan 

paikkaa esimerkiksi kanavanumerosta 5 

kanavanumeroon 6, Beo6 on määritettävä 

lähettämään oikea kanavanumero, kun 

painat kanavatunnusta. 

Uuden kanavanumeron määrittäminen 

kanavatunnukseen: 

> Valitse Edit Setup-valikosta. 

> Valitse kosketusnäytön näppäimillä ensin 

alue, ja paina sitten muokattavan lähteen 

näppäintä. 

> Paina Channel. 

> Valitse muokattava tunnus 

navigointinäppäimillä ja paina 

keskinäppäintä. 

> Paina Number. 

> Poista vanha numero painamalla Clear ja 

näppäile uusi numero. 

> Tallenna numero painamalla Store. 

> Poistu valikosta painamalla Back. 

Voit myös ottaa yhteyttä Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjääsi ja pyytää häntä tekemään 

kaukosäätimen muutokset. 

Kanavanumeroiden muuttaminen 

 Editing button

 Number

Show  Hide
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Langattoman verkon asetukset 

Beo6-kaukosäädin voi muodostaa 

yhteyden langattomaan verkkoon, 

kun asianmukaiset asetukset on 

tehty. Tämä mahdollistaa 

kaksisuuntaisen viestinnän Beo6:n 

hallitsemien laitteiden kanssa.

Yhteys voidaan muodostaa eri 

tavoin langattoman verkon mukaan. 

Bang & Olufsen suosittelee erityisiä 

Network Link -tukiasemia. Pyydä 

lisätietoja jälleenmyyjältä. 

On tärkeää, että olet asennusta 

suorittaessasi lähellä tukiasemaa, 

johon kytket Beo6-kaukosäätimen. 

Yhteydet on muodostettava kaikkiin 

langattoman Bang & Olufsen 

-verkkosi tukiasemiin. 

Huomaa, että vain osa Bang & 

Olufsen -tuotteista tukee 

kaksisuuntaista viestintää. Katso 

tuotteiden oppaista lisätietoja 

toiminnoista ja niiden käytöstä. 

Beo6:n langaton moduuli on 
oletusasetuksena kytketty pois päältä. 
Siksi se on kytkettävä päälle ennen 
langattoman yhteyden muodostamista. 

Kytke langaton moduuli päälle 

> Valitse Setup-valikosta Wireless. 

> Paina Beo6:ssa On/Off. 

> Valitse Beo6:ssa Enable. Valittu asetus on 

merkitty punaisella. 

Beo6:n langaton moduuli käyttää virtaa ja 

lyhentää akun käyttöaikaa. Siksi 

suosittelemme kytkemään langattoman 

moduulin pois päältä, jos et voi tai et halua 

käyttää langatonta toimintoa. 

 

Kytke langaton yhteys 

 Wireless

  Server IP

WPS Auto Manual

On/Off List Beo6 Info

Langattoman yhteydenmäärityksen valikko. 
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>> Langattoman verkon asetukset 

Automaattinen langaton 
yhteydenmääritys 

Bang & Olufsenin suosittelemat tukiasemat 

tukevat automaattista yhteyttä, josta 

käytetään myös nimitystä Wi-Fi Protected 

Setup (WPS). Tukiasemassa on oltava 

”Muodosta yhteys” -näppäin (WPS/ ). 

Lisätietoja saat tukiaseman mukana 

toimitetusta oppaasta. 

Automaattinen langaton 

yhteydenmääritys 

> Valitse Wireless Setup-valikosta. 

> Paina Beo6:ssa WPS. 

> Paina tukiaseman ”Muodosta yhteys” 

-näppäintä. 

> Paina Beo6:ssa OK. Beo6 muodostaa 

yhteyden tukiasemaan. Siihen voi kulua 

vähän aikaa. 

> Kun yhteys on muodostettu, Connection 

OK tulee näkyviin Beo6:n näyttöön. 

> Paina OK palataksesi Wireless-valikkoon. 

> Siirry tarvittaessa seuraavaan tukiasemaan 

ja toista menettely kaikilla langattoman 

verkon tukiasemilla. 

> Poistu valikosta painamalla Back. 

Jos yhteyden muodostuminen epäonnistuu, 

Connection failed tulee näkyviin Beo6:n 

näyttöön. Siirry lähemmäksi tukiasemaa ja 

yritä yhdistää uudelleen tai tee manuaalinen 

asetus. 

Beo6 voi skannata alueen kaikki verkot, 

ja voit muodostaa yhteyden haluamaasi 

niistä. Voit toimia näin esimerkiksi siinä 

tapauksessa, ettei tukiasemasi tue 

automaattista määritystä. 

Verkkojen etsiminen Beo6:lla 

> Valitse Wireless Setup-valikosta. 

> Paina Auto. Beo6 alkaa etsiä verkkoja. 

Siihen voi kulua vähän aikaa. 

> Luettelo alueen verkoista tulee näkyviin 

Beo6:n näyttöön. Paina verkkoa, johon 

haluat muodostaa yhteyden. 

> Jos verkko vaatii salasanan, näkyviin tulee 

näyttö, johon voit näppäillä salasanan. 

> Näppäile salasana ja paina GO. 

> Kun yhteys on muodostettu, Connection 

OK tulee näkyviin Beo6:n näyttöön. 

> Paina OK palataksesi Wireless-valikkoon. 

> Siirry tarvittaessa seuraavaan tukiasemaan 

ja toista menettely kaikilla langattoman 

verkon tukiasemilla. 

> Poistu valikosta painamalla Back. 

Luettelossa ylimpänä oleva verkko lähettää 

voimakkaimman signaalin kaukosäätimen 

verkoista. Se on todennäköisesti sinua 

lähinnä oleva tukiasema. 

Langattomien verkkojen etsiminen 

� �

 Auto

 Linksys 2

 Cisco 1

 Private Network

 Zyxel

 Wireless

  Server IP

WPS Auto Manual

On/Off List Beo6 Info

Langattoman yhteydenmäärityksen valikko. 

Tukiasema 
A 

Tukiasema 
B 

Käytettävissä olevien langattomien verkkojen 

luettelo, jossa näkyy kunkin yhteyden 

signaalin voimakkuus. 
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Manuaalinen langaton 
yhteydenmääritys 

Jos verkolla on salattu SSID, sinun on 

määritettävä yhteys manuaalisesti. Se 

tarkoittaa, että sinun on näppäiltävä 

verkon nimi (SSID), salasana ja verkon 

varmennus. 

Manuaalinen yhteydenmääritys 

> Valitse Wireless Setup-valikosta. 

> Paina Beo6:ssa Manual. 

> Näppäile verkon nimi (SSID) näyttöön ja 

paina OK. 

> Valitse verkon varmennus. Vaihtoehdot 

ovat Open, WPA ja WPA2.

> Näkyviin tulee näyttö salasanan 

näppäilemistä varten. 

> Näppäile verkon salasana ja paina GO. 

> Kun yhteys on muodostettu, Connection 

OK tulee näkyviin Beo6:n näyttöön.

> Paina OK palataksesi Wireless-valikkoon. 

> Siirry tarvittaessa seuraavaan tukiasemaan 

ja toista menettely kaikilla langattoman 

verkon tukiasemilla. 

> Poistu valikosta painamalla Back. 

>> Langattoman verkon asetukset 

Jos ohjattava tuote saa eri IP-osoitteen, 

uusi IP-osoite on syötettävä Beo6:een, 

jotta kaksisuuntainen viestintä voidaan 

kytkeä päälle.

Kun Beo6:ta käytetään kaksisuuntaiseen 

viestintään BeoSound 5:n kanssa, IP-

osoite on ensin etsittävä BeoSound 5:stä. 

Syötä uusi IP-osoite. 

> Hae IP-osoite BeoSound 5:stä menemällä 

NETWORK INFO -valikkoon ja etsimällä  

IP ADDRESS. Osoite voi olla esimerkiksi 

192.168.100.111. 

> Valitse Setup-valikosta Wireless. 

> Paina Beo6:ssa Server IP. 

> Näppäile IP-osoite näyttöön ja paina GO. 

Syötä uusi IP-osoite. 

GO

Q    W    E    R    T    Y    U    I    O    P

A    S    D    F    G    H    J    K    L

Z    X    C    V    B    N    M

Enter SSID

SHIFT

SYM 123

 Wireless

  Server IP

WPS Auto Manual

On/Off List Beo6 Info
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Verkkoluettelo 

Beo6 muodostaa automaattisesti 

yhteyden kytkemiisi tukiasemiin, kun 

siirryt niiden välillä. Voit kuitenkin avata 

verkkoluettelon tarkastellaksesi 

verkkojen tilaa ja poistaaksesi yhteyksiä 

halutessasi. Yhteyksien poistamisesta 

voi olla hyötyä, jos siirrät tai vaihdat 

tukiasemaa. 

Verkkoyhteyden poistaminen 

> Valitse Wireless Setup-valikosta. 

> Paina List. 

> Luettelo kytketyistä verkoista tulee 

näkyviin Beo6:n näyttöön. Paina verkkoa, 

jonka haluat poistaa. 

> Poista verkko painamalla Remove. 

> Poistu valikosta painamalla Back. 

>> Langattoman verkon asetukset 

Verkko-ongelmat 

Beo6 on kannettava laite, ja langaton 

toiminta riippuu langattoman verkon 

asetuksista ja kantamasta asunnossasi. 

Aikaisemmin hyvin toimineessa 

kokoonpanossa voi ilmetä ajan mittaan 

ongelmia, kun ympäristö muuttuu. Jos 

kokoonpanossasi ilmenee ongelmia tai 

sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä  

Bang & Olufsen -jälleenmyyjään.

Verkon tietojen tarkasteleminen 

Beo6:lla 

> Valitse Wireless Setup-valikosta. 

> Paina Status. 

> Parhaillaan käytössä olevan langattoman 

verkon tila näkyy näytössä. 

> Poistu valikosta painamalla Back. 

 

 List

 Linksys 2

 Cisco 1

 Private Network

 Zyxel

Albums

A Abbey Road

B Black Sabbath

Blind Faith

Blue Oyster Cult

C City Reading

Luettelo verkoista, joihin olet muodostanut 

yhteyden. 

Kun tuotetta käytetään langattomasti, 

oikeassa yläkulmassa näkyy signaalin 

voimakkuus. Jotta ohjaus toimii, signaalin 

voimakkuuden on oltava ainakin kaksi 

"viivaa". 
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Huoltaminen 

Suosittelemme, että kaukosäädin 

sammutetaan puhdistuksen ajaksi. 

Sammuta kaukosäädin pitämällä 

keskinäppäintä painettuna. 

Kun haluat kytkeä kaukosäätimen 

virran uudelleen, pidä keskinäppäintä 

uudelleen painettuna. 

Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika 

pehmeällä, nukkaamattomalla ja 

kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on ensin 

kastettu veteen, jossa on muutama 

pisara mietoa pesuainetta, kuten 

astianpesuainetta. 

Käytä kaukosäätimen 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. 

Huomaa! Älä koskaan käytä alkoholia tai 

muita liuottimia kaukosäätimen minkään 

osien puhdistukseen. 

Puhdistus 
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