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BeoRemote One e descreve detalhadamente as respectivas funções e 
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Apresentação do BeoRemote One e do Livro de consulta

O BeoRemote One é um comando à distância 
manual que lhe permite controlar facilmente 
à distância o seu sistema de som ou televisor 
Bang & Olufsen. 

O visor do BeoRemote apresenta fontes ou 
funções, como TV, RADIO e STAND ou mesmo 
a iluminação.

Mas o comando à distância BeoRemote One 
integra mais funções do que apenas as funções 
indicadas pelos botões: Fontes adicionais são 
chamadas ao visor do BeoRemote One usando 
o botão TV e MUSIC, e é possível obter 
funções adicionais através do botão LIST. 

Para rodar o televisor num suporte 
motorizado... 
Prima para chamar STAND ao 
ecrã do BeoRemote One 

Prima para rodar o suporte do 
televisor 

Seleccione uma posição para a 
qual o televisor deve rodar

Símbolos utilizados neste Livro de consulta

Operar o comando à distância  
– Um botão cinzento-escuro, como LIST, 

indica um botão físico que tem de premir. 
– Um botão cinzento-claro, como STAND, 

indica um texto no visor do BeoRemote 
One. Prima LIST, TV ou MUSIC no 
BeoRemote One para chamar a respectiva 
opção. O texto aparece no ecrã do 
BeoRemote One. Pode apresentar ou 
ocultar textos de LIST, TV e MUSIC no 
visor e pode também atribuir novos nomes 
aos textos. Para obter mais informações, 
consulte a página 9 e a página 10. 

– O botão central é simbolizado por  e é 
usado nas sequências de operação para 
indicar que deve premir o botão central. 

LIST

STAND

ou

0 – 9

As operações diárias são executadas premindo 
um só botão no BeoRemote One ou premindo 
alguns botões em sequências lógicas e simples. 

Exemplo de operação no BeoRemote One. 
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Usar o BeoRemote One 

O visor do BeoRemote One apresenta  
fontes e funções.  

O botão TV apresenta uma lista de fontes de TV 
O botão MUSIC apresenta uma lista de  

fontes musicais 
O botão LIST apresenta uma lista de funções 

relacionadas com a fonte activa 

Os três botões MyButtons são atalhos para  
a função de personalização

Botões numéricos

Botões relativos a funções como Teletexto, Guia 
de programas e informação, e para operação dos 

menus da fonte seleccionada 

Botões de controlo para operação de menus e 
para operação de produtos não Bang & Olufsen 
através do Peripheral Unit Controller 
 

Botões de reprodução

Botão para mudança de canal e estação Botão de regulação do volume Para silenciar, 
prima o centro do botão; prima novamente para 
repor o som

Botão standby

Texto do visor em foco  
 
Se o texto no visor ocupar mais do que uma linha, 
o texto em foco percorre o ecrã da direita para a 
esquerda de modo a ser apresentado na totalidade. 

Botão central de selecção 

TV

HOMEMEDIA
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Comando BeoRemote One ao pormenor

Operações diárias e avançadas com os 
botões do BeoRemote One 
Os botões do BeoRemote One estão 
agrupados de forma conveniente para 
utilização diária. 

TV… apresenta no visor do BeoRemote One 
as fontes de TV disponíveis que podem ser 
activadas. Use  ou  para entrar na lista e 
prima o botão central para aceitar.

MUSIC… apresenta no visor do BeoRemote One 
as fontes de música disponíveis que podem 
ser activadas. Use  ou  para entrar na 
lista e prima o botão central para aceitar.

LIST… apresenta funções adicionais e produtos 
no visor do BeoRemote One. Use  ou  
para entrar na lista e prima o botão central 
para seleccionar um item*1. Se sair de LIST  
e premir LIST novamente num curto espaço 
de tempo, pode ter de premir LIST uma vez 
mais para visualizar o topo do menu.

MyButtons  … premindo longamente 
guarda a configuração actual, como as 
definições de fonte, som e imagem. Premir 
de forma breve efectua a selecção. Pode 
também configurar os botões MyButtons 
para seleccionar apenas uma fonte 
específica, consulte a página 7. 

Botões numéricos... de 0 a 9 são usados 
sempre que for necessário introduzir 
algarismos, como por exemplo, para 
seleccionar um canal de televisão ou  
uma estação de rádio específicos. 

TEXT… permite-lhe aceder ao teletexto no seu 
televisor Bang & Olufsen.

BACK… permite-lhe recuar nos menus e listas 
do BeoRemote One. Premindo longamente 
sai de todos os menus e listas do 
BeoRemote One.

INFO… chama textos de ajuda ou informativos 
relativos a um menu ou função do seu televisor 
Bang & Olufsen. 

GUIDE… chama o guia de programas ao seu 
televisor Bang & Olufsen.

MENU… chama ao ecrã os menus de ecrã 
relativos ao seu televisor Bang & Olufsen. 

Tenha em atenção que pode apresentar ou 
ocultar textos no visor relativos aos botões de TV, 
MUSIC e LIST e pode também atribuir novos 
nomes aos textos. Para obter mais informações, 
consulte a página 9 e a página 10. 

 
1*Se seleccionou LIGHT ou CONTROL no menu 
LIST, tem de premir LIST novamente para 
aceder às funções LIGHT e CONTROL. 

TV

HOMEMEDIA
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 , ,  e  … os botões das setas para a 
esquerda, para cima, para baixo e para a 
direita permitem-lhe deslocar-se nos menus 
e no visor do BeoRemote One. Use   para 
voltar ao nível/item anterior. Use   para abrir 
uma lista de opções ou efectuar uma selecção. 
 (botão central) … permite-lhe seleccionar 
ou activar um menu ou um item.

       (botões coloridos) … permitem-lhe 
seleccionar funções específicas à cor.  
No Livro de consulta do seu produto 
Bang & Olufsen será explicado quando  
e como deve usar os botões.

 e  … recue ou avance passo-a-passo.  
Os botões possuem diferentes funções 
consoante o seu sistema de som ou televisor 
Bang & Olufsen. Consulte o Livro de consulta 
do seu sistema para obter mais informações. 

 (Play) … iniciar ou reiniciar a reprodução de 
uma faixa, ficheiro ou gravação. 

 (Pause) … pausar a reprodução de um 
programa ou gravação. 

P + /P - … permite-lhe percorrer canais de 
televisão e estações de rádio.

 /   … permite-lhe aumentar ou reduzir  
o nível do volume. Para silenciar, prima o 
centro do botão; prima novamente para 
repor o som.
 (Standby) … coloque o seu produto em 
standby. Premir longamente coloca em 
standby todos os produtos presentes no 
seu sistema.
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Aceder aos seus conteúdos favoritos com os botões MyButtons

Pode personalizar o seu 

BeoRemote One através dos três 

botões MyButtons. Pode guardar 

um instantâneo da experiência 

televisiva actual ou de reprodução 

para poder retomá-la rapidamente, 

bastando tocar num só botão. Para 

mais informações, consulte o Livro 

de consulta do seu televisor.

Pode também dedicar uma fonte a 

um dos botões MyButtons, e usá-lo 

para activar a fonte directamente.

Tenha em atenção que nem todos os produtos 
suportam a função MyButton. Para mais 
informações, consulte o Livro de consulta do 
seu produto.

Guardar e utilizar um instantâneo

Pode guardar até três instantâneos que 
podem ser activados através dos três botões 
MyButtons. O seu televisor tem de estar ligado 
e uma fonte seleccionada. Cada instantâneo 
inclui as definições configuradas para a fonte 
seleccionada, como por exemplo, as posições 
do suporte e de ajuste do som. 

Para guardar um instantâneo... 
Prima um dos MyButtons para 
guardar a experiência de 
visualização ou reprodução actual. 

Se guardar um instantâneo num botão onde 
já tenha sido guardado outro instantâneo,  
o instantâneo existente é substituído pelo 
novo instantâneo. 

Usar um botão MyButton para uma fonte específica

Pode seleccionar a fonte que deseja activar 
sempre que premir um dos três botões 
MyButtons. 

Para configurar um botão MyButton para uma 
fonte específica... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar Buttons 

Prima para seleccionar um dos 
botões MyButtons 

Prima para entrar na lista de 
fontes*1 

Prima para guardar a fonte que 
pretende que seja activada com 
o botão MyButton

Para usar um instantâneo... 
Prima o botão dedicado ao 
instantâneo desejado. 

Se o item guardado como instantâneo já não 
estiver disponível, o instantâneo é mesmo assim 
reposto, mas o item reproduzido seguirá o 
comportamento normal da fonte seleccionada. 

LIST

Settings

Advanced

Buttons

...
1*Seleccione MyButton no topo da lista se 
pretender usar o botão para guardar um 
instantâneo. Esta função não está disponível 
quando usa o BeoRemote One para operar 
um produto Beo4.

Use os botões MyButtons para aceder ao seu 
conteúdo favorito tocando num só botão.
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Configurar as definições do visor

Pode alterar as definições de tempo limite  
do visor*1 e luminosidade do visor*1 no seu 
BeoRemote One. 

Alterar o tempo limite do visor... 
Prima para chamar Settings ao 
ecrã do BeoRemote One.

Prima para chamar Display 

Prima para seleccionar Time out 

Prima para percorrer as 
definições de tempo limite  
do visor 

Prima para guardar a definição

1*Tenha em atenção que quanto mais tempo  
o visor estiver aceso, maior a frequência com 
que será necessário mudar as pilhas.

Configurar a luminosidade do visor...
Prima para chamar Settings ao 
ecrã do BeoRemote One

Prima para chamar Display

Prima para chamar Brightness 

Prima para percorrer as 
definições de luminosidade  
do visor

Prima para guardar a definição

Definições do visor do BeoRemote One

LIST

Settings

Display

Time out

...

LIST

Settings

Display

Brightness

...

O tempo limite do visor predefinido de origem 
é de 10 segundos.

 10 seconds

5 seconds

15 seconds

 Medium

Low

High

O nível predefinido de origem de luminosidade 
do visor é Medium.
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Personalizar o comando à distância

Apresentar/ocultar fontes ou funções 
O BeoRemote One faz a distinção 

entre dois tipos principais de fontes 

para o produto a operar. O botão TV 
permite-lhe aceder a fontes televisivas 

e o botão MUSIC permite-lhe aceder 

a fontes musicais. Se os seus produtos 

estiverem ligados numa configuração 

BeoLink, pode também aceder a 

fontes ligadas (marcadas com o 

símbolo de ligação ), se disponíveis. 

Para mais informações sobre fontes 

ligadas, consulte as páginas 22-24.

As fontes disponíveis dependem do produto 
e da sua configuração. O botão LIST está 
relacionado com a fonte seleccionada.

Pode premir o botão LIST para chamar para 
o visor funções suplementares que o ajudarão 
a operar a fonte activa, tal como se estivesse 
a chamar botões suplementares. 

Pode personalizar um BeoRemote One para 
melhor se adequar ao seu produto. Pode 
apresentar/ocultar e atribuir nomes a fontes 
ou funções nos botões TV, MUSIC e LIST 
relativos a cada fonte principal e mudar a 
ordem pela qual as fontes e as funções 
suplementares aparecem quando são 
chamadas. 

Pode apresentar ou ocultar as fontes indicadas 
quando prime o botão TV e o botão MUSIC 
do produto que está a operar. Pode também 
apresentar ou ocultar funções do botão LIST 
relativo às fontes de TV e MUSIC.

Tenha em atenção que se todas as fontes 
estiverem ocultas, nenhuma fonte ficará 
disponível ao premir o botão TV ou MUSIC.

Para apresentar/ocultar fontes ou funções 
para os botões TV, MUSIC ou LIST... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para seleccionar a lista 
que pretende editar, TV sources, 
MUSIC sources, LIST for TV ou 
LIST for MUSIC

Prima para seleccionar Show 

Prima para seleccionar a fonte 
ou função a apresentar ou ocultar

Prima para alternar entre 
apresentar  ou ocultar 
(nenhuma selecção)

Prossiga para a fonte ou função 
seguinte a apresentar ou ocultar. 
Ou... 

... prima para recuar pelos 
menus anteriores ou prima 
longamente para sair 
totalmente do menu.

LIST

Settings

...

Show

...

...

BACK

  TV

 HOMEMEDIA

Pode adicionar um ou mais itens a apresentar 
nas listas do BeoRemote One.  
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>> Personalizar o comando à distância

Atribuir nomes a fontes ou funções

Pode atribuir nomes às fontes que são 
apresentadas quando se prime o botão TV e 
o botão MUSIC. Pode também atribuir nomes 
às funções do botão LIST dedicado a cada fonte, 
LIST for MUSIC e LIST for TV. No entanto, 
tenha em atenção que não é possível mudar 
o nome do menu Settings.

Para atribuir um novo nome a uma fonte ou 
função* 1 dos botões TV, MUSIC e LIST... 
Prima para chamar Settings ao 
ecrã do BeoRemote One.

Prima para aceder à lista de 
fontes ou funções cujo nome 
quer mudar, TV sources,  
MUSIC sources, LIST for TV ou 
LIST for MUSIC

Prima para chamar Rename. 

Prima para seleccionar a fonte ou 
função *1 cujo nome pretende 
mudar*2, como WEBMEDIA

Prima para percorrer os 
caracteres*3 e os ícones no  
final da linha para introdução 
do nome*4. Ou… 

... prima para entrar na lista 
predefinida de nomes

Prima para seleccionar um 
carácter, algarismo*5 ou símbolo*4 

ou um nome da lista predefinida 

Prima para apagar*4 o último 
carácter, algarismo ou símbolo, 
ou prima longamente para 
apagar todo o texto 

Prima para ver o ícone de 
confirmação  para guardar  
o nome

1*Se em vez disso pretender alterar o nome de 
um produto, prima LIST para chamar Settings. 
Seleccione Advanced e chame Products. Siga 
as instruções para alterar o nome do produto. 
2*Ao alterar o nome de uma fonte no 
BeoRemote One, poderá ser melhor alterar o 
nome da fonte também no televisor ou sistema 
de som, se possível.  
3*Os nomes das fontes e funções só podem 
conter caracteres latinos. Para um carácter 
com símbolos especiais, prima MENU com o 
carácter em questão realçado para aceder a 
uma lista de caracteres especiais que poderá 
seleccionar.  4*Use os ícones no final da linha para introdução 

do nome para alterar entre minúsculas e 
maiúsculas  , para aceder a algarismos  , 
símbolos  , apagar   e guardar  .  
5*Pode também introduzir algarismos através das 
teclas numéricas de 0 a 9 do BeoRemote One.

LIST

Settings

...

Rename

...

BACK

AirPort Express
AppleTV
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>> Personalizar o comando à distância

Mover fontes ou funções

Pode alterar a ordem pela qual aparecem  
as fontes indicadas ao premir o botão TV e o 
botão MUSIC do produto que está a operar. 
Pode também mover as funções do botão 
LIST dedicado a cada fonte, LIST for MUSIC  
e LIST for TV. No entanto, tenha em atenção 
que não é possível mover o menu Settings, 
que aparece sempre no final da lista.

Para mover uma fonte ou função* 1 dos 
botões TV, MUSIC e LIST... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para aceder à lista de 
fontes ou funções que pretende 
mover, TV sources, MUSIC 
sources, LIST for TV ou LIST for 
MUSIC

Prima para chamar Move 

Prima para seleccionar a fonte*1 
ou função que pretende mover, 
como WEBMEDIA 

Prima para mover a lista por trás 
do item seleccionado com 

Prima para colocar o item na lista

Prossiga para a fonte ou função 
seguinte a mover. Ou... 

... prima para recuar pelos 
menus anteriores ou prima 
longamente para sair 
totalmente do menu

Mova a lista por trás do item seleccionado com 
, e use o botão central para colocar o item 

na lista.  
 
1* Se em vez disso quiser mover um produto, 
prima LIST para chamar Settings. Seleccione 
Advanced e chame Products. Siga as instruções 
para mover o produto. No entanto, tenha em 
atenção que o produto activo está sempre 
colocado no topo de LIST.

LIST

Settings

...

Move

...

...

BACK

TV TV

HOMEMEDIA
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Manutenção

Limpe o comando à distância BeoRemote One 
com um pano macio, sem pêlo, húmido e
bem torcido.

Nota! Nunca utilize álcool ou outros solventes 
para limpar qualquer parte do comando à 
distância!

Limpar o BeoRemote One

Mudar as pilhas do BeoRemote One

Quando o aviso de pilha fraca aparece no 
visor do BeoRemote One, está na altura de 
mudar as pilhas do comando à distância. 

O BeoRemote One precisa de duas pilhas. 
Recomenda-se a utilização apenas de pilhas 
de 1,5 volt (tamanho AAA).

Mude as pilhas da forma indicada no Livro de 
consulta fornecido com o seu BeoRemote One 
ou www.bang-olufsen.dk/support/ 
beo-remoteone.pdf . 

Quando aparece o aviso de pilha fraca no visor, 
não é possível usar as funções relativas ao visor 
até as pilhas serem mudadas. 

http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/accessories/remote-controls/beoreomote-one
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Adicionar mais produtos 

De origem, o BeoRemote One está 

configurado para ser usado apenas 

com um televisor (BeoVision). 

Para usar o BeoRemote One com um 

novo tipo de produto Bang & Olufsen 

ou se quiser usar o mesmo 

BeoRemote One para controlar mais 

do que um produto, o produto deve 

aparecer em LIST no BeoRemote 

One para que o possa seleccionar. 

Os produtos que opera com o 

BeoRemote One estão divididos em 

três categorias:

– Televisores  
(predefinição BeoVision): 

 8 opções diferentes de Product 

Options 

– Sistemas de som  

(predefinição BeoSound):

 8 opções diferentes de Product 

Options  

– Produtos "Beo4"*1 (predefinição 

Beo4 VIDEO, Beo4 AUDIO, etc.):

 4 opções diferentes de Product 

Options

A definição de Option permite que o seu 
BeoRemote One opere os seus produtos 
individualmente. Se, por exemplo, possuir 
dois televisor na mesma sala e ambos 
aceitarem comandos do seu BeoRemote 
One, deve configurar cada um dos televisores 
como produto individual e configurá-los com 
a opção correcta de Option. 

As definições que configura no seu BeoRemote 
One são guardadas para o produto activo. 
Para saber como mudar para outro produto, 
consulte a página 15.

Nota! Se o produto Network Link se destinar  
a ser controlado pelo Beo4, deve configurá-lo 
como produto "Beo4". Para mais informações, 
consulte as páginas 16-18.

Passo 1 – Adicionar ou remover um produto presente em LIST

Para que o BeoRemote One controle um novo 
produto, deve primeiro adicionar o produto a 
LIST no BeoRemote One para depois o poder 
seleccionar. 

A seguir, deve configurar o produto para  
uma definição específica de Option no menu 
Product Option para que o BeoRemote One 
o reconheça como produto individual, 
consulte a página 14.

Para adicionar ou remover um produto 
encontrado através do botão LIST...
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para seleccionar Products 

Prima para seleccionar Show 

Prima para seleccionar o produto 
a apresentar ou ocultar, como 
por exemplo BeoVision(2)

Prima para alternar entre 
apresentar  ou ocultar 
(nenhuma selecção efectuada)

Prossiga para o produto seguinte 
a apresentar ou ocultar. Ou... 

... prima para recuar pelos 
menus anteriores ou prima 
longamente para sair 
totalmente do menu

Depois de adicionar o produto a LIST, encontrará 
sempre o produto no topo quando premir LIST. 
 
1* Para informações sobre como usar e operar 
um produto "Beo4" com o BeoRemote One, 
consulte as páginas 16–18. 
 
Tenha em atenção que pode mudar o nome de 
um produto ou alterar a ordem pela qual aparece 
quando o chama através do botão LIST. Tal é 
feito da mesma forma que ao mudar o nome 
de fontes ou funções ou ao movê-las para os 
botões TV, MUSIC e LIST, consulte a página 10 
e a página 11. 

LIST

Settings

Advanced

Products

Show

...

...

BACK

Produto activo

Mute

BeoVision

Stand
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>> Adicionar mais produtos

Passo 2 – Configure o seu produto para a definição correcta de Option

Se usar o BeoRemote One para um novo 
produto ou para dois ou mais produtos do 
mesmo tipo, como por exemplo, dois 
televisores, e os dois aparelhos aceitarem  
os comandos do BeoRemote One, este terá 
de ser capaz de reconhecer os seus produtos 
individualmente. Assim, deve configurar o 
seu produto para uma das diferentes Product 
Options através do menu Product Option.

Consoante a sua configuração, pode escolher 
entre o produto responder aos comandos do 
BeoRemote One ou não. 

Para informações sobre qual a definição de 
Option a usar, consulte o Livro de consulta 
do seu televisor ou sistema de som. 

Nota! Se o produto Network Link se destinar a 
ser controlado pelo Beo4, deve configurá-lo 
como produto "Beo4". Para mais informações, 
consulte as páginas 16-18.

Para atribuir ao seu produto uma definição 
específica de Option através do 
BeoRemote One…
Aponte o seu comando à distância para  
o receptor de infravermelhos do produto  
cuja definição de Option deseja programar.  
A distância entre o comando à distância e  
o receptor de infravermelhos deve ser, no 
máximo, 0,5 metros.

Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One 

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar Product 
Option 

 

Seleccione a definição IR 
responsive ou IR blind*1 
desejada para o produto

Seleccione o produto activo, 
como o BeoVision

Seleccione uma Product 
Option*2 para o seu produto, 
como o BeoSound 

Seleccione Send e prima o 
botão central para guardar a 
definição de Option seleccionada 

LIST

Settings

Advanced

Product 

Option

...

...

...

Send

1* Seleccione IR responsive se quiser que  
o seu produto responda aos comandos do seu 
BeoRemote One e IR blind se não desejar que 
o produto responda aos comandos do seu 
comando à distância. 
2* Para que seja apresentada a definição de 
Option do produto, como o BeoSound, no 
visor do BeoRemote One quando prime LIST, 
deve adicioná-lo a LIST no BeoRemote One, 
consulte a página 13. 
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>> Adicionar mais produtos 

Alternar produtos através do BeoRemote One

Geralmente, pode activar uma fonte, como 
TV, premindo TV ou MUSIC e encontrando a 
fonte relevante no seu comando à distância. 
No entanto, tendo mais do que um produto, 
terá de seleccionar um produto antes de 
poder operar as respectivas fontes. Alterne 
os produtos através de LIST. 

Para alternar os produtos...
Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, em 
LIST no BeoRemote One. 

Seleccione o produto 
desejado*1, como por exemplo, 
BeoVision(2) para um televisor 
Network Link, ou Beo4 AUDIO 
para um sistema de som "Beo4"

Prima e seleccione uma fonte, 
como YOUTUBE. 

1*Para chamar o seu produto, como por exemplo 
BeoVision(2) ao visor do BeoRemote One, tem 
primeiro de o adicionar a LIST no BeoRemote 
One, consulte a página 13.

LIST

...

...

TV

...

LIST

BeoVision(2)

BeoVision

TV

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

LIST

Beo4 AUDIO

BeoVision

TV

LIST

BeoVision

Beo4 AUDIO

MUSIC

Exemplo de uma operação do comando à 
distância quando alterna entre um televisor 
com Network Link e um sistema de som com 
Master Link. 

Exemplo de uma operação do comando à 
distância quando passa de um televisor com 
Network Link para outro. 
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Usar o BeoRemote One num produto "Beo4"

Pode usar o BeoRemote One para 

operar um televisor ou sistema de 

som Master Link geralmente operado 

com o Beo4. O produto deve aparecer 

em LIST no BeoRemote One, para 

que o possa seleccionar. Quando é 

seleccionado um produto "Beo4", 

a LIST no BeoRemote One contém 

as mesmas informações que encontra 

em LIST no Beo4. No entanto, não é 

possível seleccionar fontes através 

de LIST. Para saber mais como usar 

o BeoRemote One se geralmente 

usa o Beo4, consulte a página 19. 

Para operar o seu produto "Beo4" com o 
BeoRemote One, tem de configurar a definição 
correcta de Option, consulte a página 17. 

Quando usa o BeoRemote One para operar 
um produto "Beo4", os três botões MyButtons 
correspondem aos botões DTV, DVD e CD no 
Beo4. Pode alterar isto em qualquer altura e 
fazer com que os três botões MyButtons 
activem outra fonte directamente, consulte  
a página 18. No entanto, quando usa o 
BeoRemote One para operar um produto Beo4, 
não é possível usar os botões MyButtons para 
guardar um instantâneo de uma experiência 
de visualização ou reprodução actual. 

Pode também activar uma fonte específica 
quando prime o botão TV e MUSIC, ao usar  
o BeoRemote One para operar um produto 
"Beo4", consulte a página 18. 

Para informação sobre como passar de um 
produto "Beo4" para outro tipo de produto, 
consulte a página 15. 

Passo 1 – Adicionar ou remover um produto "Beo4" presente em LIST

Para usar o BeoRemote One para controlar 
um produto "Beo4", deve primeiro adicionar 
o produto a LIST no BeoRemote One. 

A seguir, deve configurar o produto para a 
definição correcta de Option, consulte a 
página 17.

Tenha em atenção que pode também mudar 
o nome de um produto ou alterar a ordem pela 
qual ele aparece quando o chama através do 
botão LIST. Tal é feito da mesma forma que 
ao mudar o nome de fontes ou funções ou 
ao movê-las para os botões TV, MUSIC e 
LIST, consulte a página 10 e a página 11. 

Para adicionar ou remover um produto "Beo4" 
encontrado através do botão LIST...
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para seleccionar Products 

Prima para chamar Show 

Prima para seleccionar o produto 
"Beo4" a apresentar ou ocultar 
As opções são: Beo4 AUDIO, 
Beo4 VIDEO, Beo4 AV ou 
Beo4 LINK

Prima para alternar entre 
apresentar  ou ocultar 
(nenhuma selecção efectuada)

Prossiga para o produto seguinte 
a apresentar ou ocultar. Ou... 

... prima para recuar pelos 
menus anteriores ou prima 
longamente para sair 
totalmente do menu

Seleccione um dos quatro produtos "Beo4", 
Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO ou 
Beo4 LINK:

– Beo4 VIDEO é usado para um televisor 
"Beo4" em Option 1 ou 5. 

– Beo4 AV é usado para um televisor "Beo4" 
em Option 2 ou 6.

– Beo4 AUDIO é usado para um sistema de 
som "Beo4" em Option 1, 2, 5 ou 6. 

– Beo4 LINK é usado para o segundo produto 
"Beo4", quando existem dois televisores ou 
sistemas de som na mesma sala.

 
Nota! Se pretender operar um produto 
Network Link com o Beo4, deve configurá-lo 
como produto "Beo4". 

LIST

Settings

Advanced

Products

Show

...

 

...

BACK

 Beo4 AV

Beo4 VIDEO

 Beo4 AUDIO
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>> Usar o BeoRemote One num produto "Beo4"

Quando usa o BeoRemote One num  
produto "Beo4", o menu Product Option  
é adaptado para corresponder às definições 
de Option disponíveis com o seu comando  
à distância Beo4. 

Para programar com um BeoRemote One a 
definição de Option num produto "Beo4"...
Aponte o seu comando à distância para o 
receptor de infravermelhos do produto cuja 
definição de Option deseja programar.  
A distância entre o comando à distância  
e o receptor de infravermelhos deve ser, 
no máximo, 0,5 metros.

Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, em 
LIST no BeoRemote One. 

Seleccione o produto*1 cuja 
definição de Option pretende 
programar, como por exemplo 
Beo4 LINK

Prima para chamar Settings 

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar Product 
Option 

Seleccione a definição de 
Option apropriada: V.OPT., 
A.OPT. ou L.OPT.

Introduza o número apropriado 
(0, 1, 2, 4, 5 ou 6)

Passo 2 – Configure o seu produto "Beo4" para a definição correcta de Option 

LIST

...

...

LIST

Settings

Advanced

Product 

Option

...

0 – 6

A.OPT.

V.OPT.

L.OPT.

Seleccione uma das três definições de Option 
do "Beo4", V.OPT., A.OPT. ou L.OPT. Para 
informações sobre qual a definição de Option 
a usar, consulte o Livro de consulta do seu 
televisor ou sistema de som. 
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>> Usar o BeoRemote One num produto "Beo4"

Quando usa o BeoRemote One para operar 
um produto "Beo4", os três botões 
MyButtons correspondem aos botões DTV, 
DVD e CD no Beo4. Pode alterar isto em 
qualquer altura e seleccionar a fonte que 
deseja activar sempre que premir um dos 
três botões MyButtons. 

Pode também dedicar uma fonte ao botão 
TV ou MUSIC e usar cada botão para activar 
uma fonte TV ou MUSIC directamente. 

Tenha em atenção que não é possível usar os 
botões MyButtons para guardar um instantâneo 
de uma experiência de visualização ou 
reprodução quando usa o BeoRemote One 
para operar um produto "Beo4".

Para configurar os botões MyButtons, TV ou 
MUSIC para activar uma fonte específica... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar Buttons 

Seleccione um dos três botões 
para o botão TV ou MUSIC

Prima para entrar na lista de 
fontes*1

Prima para guardar a fonte que 
pretende que seja activada com 
o botão seleccionado

Configurar os botões MyButtons, TV ou MUSIC para uma fonte específica 

LIST

Settings

Advanced

Buttons

...

...

Configure os botões MyButtons, TV ou MUSIC 
para activar uma fonte directamente.

1*Depois de seleccionar o botão TV ou MUSIC, 
pode escolher None se não pretender que o 
botão TV ou MUSIC active uma fonte específica.
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Conversão entre o Beo4 e o BeoRemote One 

Se estiver acostumado a operar o seu produto com um Beo4, a conversão que se segue ajuda-o a saber qual  

o botão a usar no seu BeoRemote One para operar um produto "Beo4". Os botões do BeoRemote One estão 

marcados a azul. Os botões que desempenham exactamente a mesma função no Beo4 e no BeoRemote One 

aparecem a cinzento-claro.

TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK

TV: … use o botão TV do BeoRemote One. 
Assim é apresentada também uma lista de 

fontes de TV 
 

V.MEM: … Prima TV para chamar fontes  
de TV e visualizar V.MEM no visor do 

BeoRemote One 
 

A.MEM: Prima MUSIC para chamar fontes 
musicais e visualizar A.MEM no visor do 

BeoRemote One

LIGHT: … prima LIST e visualize LIGHT em 
LIST no BeoRemote One. 

RADIO: … use o botão MUSIC no 
BeoRemote One. Assim é também 
apresentada uma lista de fontes musicais.

DTV, DVD e CD: … use os botões MyButtons*1 
do BeoRemote One.  
DTV:  , DVD:  e CD: 

1*Pode alterar isto em qualquer altura e fazer 
com que os três botões MyButtons activem 
outra fonte directamente, consulte a página 18. 

LIST: … prima LIST no BeoRemote One.  
LIST contém as mesmas funções que no 

Beo4. Tenha em atenção que não é possível 
seleccionar fontes através de LIST, use em 

vez disso os botões TV e MUSIC.

Botão de navegação: … use os botões das 
setas , ,  e  no BeoRemote One. 
 
Procurar para trás ou para a frente: … use   e 

 no BeoRemote One. 
 

 e  : … use P + /P - no BeoRemote One.

STOP: … prima  (Pause) no BeoRemote One. PLAY: … use  (Play) no BeoRemote One.

Nota! Os botões INFO e GUIDE não 
desempenham qualquer função ao operar  
um produto "Beo4" com o BeoRemote One.

TV

HOMEMEDIA
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Em qualquer momento pode mudar o idioma 
de ecrã do BeoRemote One. Depois de escolher 
um idioma, todos os menus e mensagens de 
ecrã serão apresentados nesse idioma.

Tenha no entanto em atenção que para mudar 
o nome de fontes ou funções, só pode usar 
caracteres latinos. 

Se escolheu por engano um idioma não 
pretendido, pode entrar no menu de idioma 
premindo LIST, depois premindo uma vez o 
botão de seta para cima  e, por último, o botão 
central. Repita este precedimento duas vezes. 

Configurar o idioma do seu BeoRemote One A partir do menu Advanced tem 

possibilidade de aceder a definições 

mais avançadas do seu 

BeoRemote One. Pode, por exemplo, 

mudar o idioma do visor ou repor as 

predefinições de origem do seu 

BeoRemote One. Pode também definir 

a potência dos infravermelhos se 

usar o BeoRemote One para operar 

mais do que um produto "Beo4". 

Se usar o BeoRemote One para operar a 
iluminação, cortinas ou persianas, pode 
configurar as respectivas definições nos 
menus LIGHT e CONTROL. Para tal poderá 
ser necessário um sistema suportado de 
automação doméstico. Contacte um revendedor 
Bang & Olufsen para obter mais informações. 

Definições avançadas do BeoRemote One

Pode repor as definições de origem no seu 
BeoRemote One. 

Para reinicializar o seu BeoRemote One... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar Factory reset 

Ser-lhe-á pedido para confirmar 
a reinicialização. Prima para 
confirmar a reinicialização ou... 

… prima longamente para sair 
do menu sem efectuar a 
reinicialização

Reinicializar o BeoRemote One 

Para configurar o idioma do BeoRemote One... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar Language 

Prima para percorrer os idiomas 

 
Prima para seleccionar o idioma 
pretendido

LIST

Settings

Advanced

Language

...

LIST

Settings

Advanced

Factory 

reset

BACK

Para confirmar a reinicialização, prima o botão 
central ou prima BACK para cancelar.

Nota! Ao efectuar uma reinicialização, todas 
as definições por si configuradas no seu 
BeoRemote One serão apagadas.

All settings will 
be lost. Please 

confirm or cancel.
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>> Definições avançadas do BeoRemote One

Pode definir a potência de infravermelhos do 
seu BeoRemote One. Se por exemplo, usar  
o seu BeoRemote One para operar diversos 
produtos "Beo4" e estes estiverem próximos 
uns dos outros, pode reduzir a potência de 
infravermelhos do seu comando à distância. 

Para definir a potência de IV do  
BeoRemote One... 
Prima para chamar Settings ao 
visor do BeoRemote One

Prima para chamar Advanced 

Prima para chamar IR strength 

Prima para percorrer as 
definições de potência de IV 

Prima para guardar a definição

Definir a potência de IV do BeoRemote One 

LIST

Settings

Advanced

IR strength 

...
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Um televisor com Network Link e um sistema de som com Master Link na mesma sala ou em salas separadas.

Exemplo de como ouvir uma fonte de TV a 
partir de BeoVision*4...
Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, em 
LIST no BeoRemote One. 

Seleccione o produto pretendido, 
como por exemplo, Beo4 
AUDIO*2 

Prima TV e seleccione a fonte 
que pretende "emprestar" do 
BeoVision, como YOUTUBE*3 

Para visualizar/ocultar fontes no BeoVision 
com o BeoRemote One...
O televisor está configurado de origem como 

BeoVision, estando a opção BeoVision 
seleccionada em LIST no BeoRemote One. 

> Apresentar   ou ocultar fontes*1 do televisor 
através de LIST no BeoRemote One, 
consulte a página 9. 

> Apresentar   ou ocultar fontes ligadas , 
como  CD através de LIST no 
BeoRemote One, consulte a página 9.

Para apresentar / ocultar fontes no Beo4 
AUDIO...
> Seleccione Beo4 AUDIO*2 no 

BeoRemote One, em LIST. 
> Apresentar   ou ocultar fontes do sistema 

de som através de LIST no BeoRemote One, 
consulte a página 9. 

> Apresentar fontes   que pode "emprestar" 
do BeoVision, como YOUTUBE*3 através 
de LIST no BeoRemote One ou ocultar 
fontes desnecessárias, consulte a página 9.

Configuração do BeoLink 

Ao usar o BeoRemote One para operar mais do que um aparelho ligado à mesma rede, pode aceder ao som das 

fontes de outros aparelhos presentes na rede. Os aparelhos podem estar montados na mesma sala ou em salas 

separadas. Para mais informações sobre como ligar e configurar o seu aparelho, consulte o Livro de consulta do 

seu televisor ou sistema de som. 

BLC

LIST

BeoVision

BEO4 

AUDIO

TV

YOUTUBE

Nesta configuração, o televisor com Network 
Link é o BeoVision por defeito e o sistema de 
som tem de ser configurado como Beo4 AUDIO. 
Para obter informações sobre como configurar 
o seu aparelho, consulte a página 13 e a página 16.

Existe uma lista de fontes de TV e MUSIC para 
cada tipo de aparelho: BeoVision e Beo4 AUDIO.

1*Note que as fontes de TV disponíveis são 
apresentadas no menu SOURCE LIST do seu 
televisor. 
2*Neste exemplo BEO AUDIO já está adicionado 
a LIST no BeoRemote One e o sistema de som 
está configurado como Beo4 AUDIO. 
3*Se a fonte relevante, como YOUTUBE não 
estiver disponível no BeoRemote One em 
LIST, contacte o seu revendedor. 
4*Com Network Link pode aceder a som de 
fontes de outros aparelhos presentes na rede. 
Se ligar o seu televisor a um aparelho  
Master Link, tem de usar também um BeoLink 
Converter NL/ML (BLC) para obter os benefícios 
do Network Link.

TV

YOUTUBE

HDMI 1

 A.MEM

RADIO

 CD

TV

YOUTUBE

V.MEM

A.MEM

RADIO

CD

Aceder a fontes ligadas  

a partir do Beo4 AUDIO 

Aceder a fontes do BeoVision

Produto predefinido:

BeoVision

Product Option:

Beo4 AUDIO
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Dois televisores com Network Link em salas separadas 

Para visualizar/ocultar fontes de ambos os 
televisores com o BeoRemote One...
> Ambos os televisores estão configurados 

de origem como BeoVision, estando a 
opção BeoVision seleccionada em LIST no 
BeoRemote One.

> Apresentar   ou ocultar fontes*1 de ambos 
os televisores através de LIST no 
BeoRemote One, consulte a página 9. 

> Apresentar   ou ocultar fontes ligadas , 
como  HDMI 1 de ambos os televisores 
através de LIST no BeoRemote One, 
consulte a página 9.

 

Exemplo de como ouvir uma fonte de TV 
ligada*2...
Prima TV e seleccione uma fonte 
ligada , como  HDMI 1

1*Note que as fontes de TV disponíveis são 
apresentadas no menu SOURCE LIST do seu 
televisor. 
2*Com Network Link pode aceder a som de 
fontes de outros aparelhos presentes na rede. 

Nota! Se pretender operar um produto 
Network Link com o Beo4, deve configurá-lo 
como produto "Beo4". Para mais informações, 

consulte as páginas 16-18.

>> Configuração do BeoLink

BeoVision BeoVision

TV

 HDMI 1

Aceder a fontes ligadas  

Aceder a fontes ligadas  

Nesta configuração, ambos os televisores com 
Network Link são BeoVision por defeito.

A lista de fontes de TV e MUSIC é a mesma 
para ambos os televisores. No exemplo são 
mostradas apenas as fontes de TV. 

Produto predefinido:

TV

YOUTUBE

  HDMI 1

Produto predefinido:

TV

YOUTUBE

 HDMI 1
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Dois televisores com Network Link na mesma sala (com um BeoRemote One)

>> Configuração do BeoLink

Para visualizar/ocultar fontes de ambos os 
televisores com o BeoRemote One...
> Seleccione BeoVision ou BeoVision(2)*1 

em LIST no BeoRemote One.
> Apresentar   ou ocultar fontes*2 de ambos 

os televisores através de LIST no 
BeoRemote One, consulte a página 9. 

> Apresentar   ou ocultar fontes ligadas , 
como  HDMI 1, de ambos os televisores 
através de LIST no BeoRemote One, 
consulte a página 9.

Exemplo de como ouvir uma fonte de TV 
ligada*3...
Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, em 
LIST no BeoRemote One. 

Seleccione o produto 
pretendido, como por exemplo, 
BeoVision(2)*1 

Prima TV e seleccione uma 
fonte ligada , como  
HDMI 1

BeoVision BeoVision(2)

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

 HDMI 1

Nesta configuração, um televisor com 
Network Link é o BeoVision por defeito e o 
outro está configurado como BeoVision(2). 
Para obter informações sobre como configurar 
o seu aparelho consulte a página 13.

A lista de fontes de TV e MUSIC é a mesma para 
ambos os aparelhos BeoVision e BeoVision(2).

1*Neste exemplo BeoVision(2) já foi 
adicionado a LIST no BeoRemote One e o 
televisor está configurado como BeoVision(2).  
2*Note que as fontes de TV disponíveis são 
apresentadas no menu SOURCE LIST do seu 
televisor. 
3*Com Network Link pode aceder a som de 
fontes de outros aparelhos presentes na rede.  

Nota! Se pretender operar um produto 
Network Link com o Beo4, deve configurá-lo 
como produto "Beo4". Para mais informações, 

consulte as páginas 16-18.

TV

YOUTUBE

 HDMI 1

NET RADIO

SPOTIFY

RADIO

Aceder a fontes ligadas  

a partir do BeoVision(2) 

Aceder a fontes ligadas  

a partir do BeoVision

Produto predefinido: Product Option: 
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