
DVD 1

Opaskirja



Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23

määräykset.

Soittimeen kiinnitetty tarra varoittaa siitä, että laite

sisältää laserjärjestelmän ja että se on luokiteltu

luokan 1 lasertuotteeksi. Mikäli soittimen kanssa

ilmenee vaikeuksia, ota yhteys Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain

ammattitaitoinen huoltohenkilöstö.

VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa

selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle

säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän

tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Koska

tämän CD-/DVD-soittimen lasersäde on silmille

haitallinen, älä yritä avata tai purkaa koteloa itse.

Vie laite tarvittaessa ammattilaisten korjattavaksi.

Lasersäteilyä kun laite on auki. Älä katso säteisiin.

Tämä tarra sijaitsee laitteen kotelon takana.

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa

tekniikkaa, jota suojaavat tietyt Macrovision

Corporationin ja muiden oikeudenomistajien

omistamiin patentti- ja muihin oikeuksiin

kohdistuvat vaatimukset. Tämän tekijänoikeuksien

suojaustekniikan käyttöön on saatava lupa

Macrovision Corporationilta, ja se on ilman

Macrovision Corporationin antamaa erillistä lupaa

tarkoitettu vain kotona tapahtuvaan ja muuhun

rajoitettuun katseluun. Valmistustavan

selvittäminen tai purkaminen on kielletty.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä

lisenssillä. “Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby

Laboratoriesin tavaramerkkejä. (Confidential

unpublished works). Copyright 1992-1997. Kaikki

oikeudet pidätetään.

CLASS 1
LASER PRODUCT

DVD Video -logo on rekisteröity tavaramerkki.
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Oppaassa käytettyjen merkkien selitykset
Beo4-kaukosäätimen näppäimiä kuvataan
tässä opaskirjassa seuraavin symbolein:

Opaskirjan sisältö

Sijoitus ja liitännät

4 Ohjeita DVD 1:n sijoituspaikan valintaan
5 DVD 1:n kytkeminen televisioon

DVD 1:n ensimmäiset asetukset

6 Kieli-, kuvasuhde- ja maakohtaiset
asetukset

DVD 1:n käyttöpaneeli ja
kaukosäädin

8 DVD:n tai CD:n asettaminen soittimeen ja
toiston aloittaminen

8 Käyttöpaneelin toiminnot
9 Beo4-kaukosäätimen käyttö

Päivittäinen käyttö

10 Kun DVD:tä toistetaan…
10 DVD-levyvalikko
11 Kun audio-CD:tä toistetaan…

Kuvaruudun työkalupalkki

12 Työkalupalkki
13 Työkalupalkin symbolit
14 Työkalupalkin käyttö

Kuvan, äänityypin ja kielen
asetusten muuttaminen

16 Valikon asetusten valinta
17 Kuvasuhteen ja värin muuttaminen
17 Äänityypin muuttaminen
17 Valikkokielen, tekstityskielen ja

äänikielen valinta

Käytönvalvonta (Access Control) 

18 Lapsilukon PIN-koodin asetus
18 Levyn katseluluvan antaminen
19 PIN-koodin vaihto
19 Jos lapsilukon PIN-koodi on unohtunut
20 Ikärajavalvonta
20 Maa-asetuksen vaihto

Takaseinän liitinpaneeli

21 Takaseinän liitinpaneeli – yleiskatsaus
21 Televisiotyypin kytkimen vaihtoehdot

DVD 1:n kunnossapito

22 DVD 1:n päivittäinen huolto

Beo4-
kaukosäätimen
näppäimet:

MENU MENU

▲

ss tt

▼

GO

Opaskirjan
symboli:

GO
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Noudata näillä sivuilla annettuja

ohjeita, kun otat uuden 

DVD 1 -soittimen käyttöön

ensimmäisen kerran.

Laitteen ympärille on jätettävä tilaa tuuletusta

varten. Jätä DVD 1:n sivuille vähintään 5 cm ja

päälle 10 cm vapaata tilaa.

Sijoitus ja liitännät

Television kanavaluettelo on nyt otettu esiin.

Luettelo antaa yleiskatsauksen kaikista

käytettävissä olevista 

TV-kanavista.

Ohjeita DVD 1:n sijoituspaikan
valintaan

Aseta DVD 1 tukevalle, vaakasuoralle
alustalle. Älä aseta esineitä DVD 1:n päälle.

Älä sijoita DVD 1:tä lämpöpatterin lähelle tai
suoraan auringonpaisteeseen.

Älä sijoita DVD 1:tä matolle, koska matto
tukkii pohjassa olevat tuuletusaukot. 

DVD 1 on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa
kuivassa kotitalousympäristössä, jonka
lämpötila on 10–35° C.

DVD 1:n sisään voi tiivistyä vettä, kun se siirretään

kylmästä lämpimään. Tämä voi keskeyttää toiston.

Anna DVD 1:n kuivua vähintään tunnin ajan

lämpimässä paikassa ennen käyttöä.
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Sähköverkkoon Televisioon Televisioon

Kytkeminen 21-napaisella AV-kaapelilla…
> Kytke DVD 1:n AV-liitin television AV-liittimeen

21-napaisella AV-kaapelilla. 

> Jos televisiossa on sisäänrakennettu Dolby

Digital -moduuli, kytke DVD 1:n DIGITAL

OUTPUT -liitin television INPUT 1 -liittimeen. Jos

tarvittavaa kaapelia ei toimitettu laitteen

mukana, saat sen Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjältä. 

Jos televisiossa on sisäänrakennettu 

Dolby Digital -moduuli, DVD 1:n Sound-valikon

DIGITAL OUTPUT -kohdan asetukseksi on

valittava ALL. Katso lisätietoja sivuilta 16–17.

> Aseta DVD 1:n takaseinässä oleva 

Y/C-RGB-CVBS-kytkin oikeaan asentoon: 

CVBS
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1

kytketään seuraaviin televisioihin: AV 9000,

BeoVision LX, BeoVision MS tai BeoVision MX

4000/4002/6000/7000. 

RGB
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1

kytketään johonkin muuhun Bang & Olufsen 

-televisioon. 

Y/C
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1

kytketään BeoVision Avant 50 Hz -televisioon. 

> Kytke DVD 1 sähköverkkoon laitteen mukana

tulleella virtajohdolla. DVD 1 on nyt

valmiustilassa – valmiustilaa osoittaa

näyttöpaneelissa palava punainen valo.

Kytkeminen muulla kuin 21-napaisella AV-
kaapelilla…
Kytke DVD 1 -soitin Bang & Olufsen -televisioon

seuraavalla tavalla: 

> Kytke DVD 1:n DATA-liitin television 

CTRL-liittimeen. 

> Kytke DVD 1:n Y/C-liitin television 

S-VIDEO-liittimeen. 

> Kytke DVD 1:n CVBS-liitin television 

VIDEO-liittimeen. 

> Kytke DVD 1:n DIGITAL OUTPUT -liitin television

COAX-liittimeen. 

> Kytke DVD 1:n vasemman ja oikean kanavan

audio-lähtöliittimet eli AUDIO L- ja AUDIO R 

-liittimet television L- ja R-liittimiin. 

> Tarkista, että DVD 1:n takana oleva 

Y/C-RGB-CVBS-kytkin on asennossa RGB. 

> Kytke DVD 1 sähköverkkoon laitteen mukana

tulleella virtajohdolla. DVD 1 on nyt

valmiustilassa – valmiustilaa osoittaa

näyttöpaneelissa palava punainen valo.

DVD 1:n kytkeminen televisioon

DVD 1 on rakennettu kytkettäväksi Bang &
Olufsen -televisioon 21-napaisella AV-
kaapelilla. Eräissä maissa käytetään
toisenlaisia kaapeleita. Ellei maassasi käytetä
21-napaisia AV-kaapeleita, kytke DVD 1 -soitin
Bang & Olufsen -televisioon alla olevissa
ohjeissa neuvotulla tavalla. DVD 1:n
liitinpaneeli kuvataan sivulla 21.

Kaikki TV-järjestelmään kytketyt laitteet, myös 

DVD 1, on rekisteröitävä. Rekisteröinti tehdään

television Setup-valikossa. Varmista Bang &

Olufsen -television mukana tulleesta

käyttöoppaasta, että lisälaitteet on kytketty ja

rekisteröity oikein.

Sähköverkkoon
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DVD 1 pyytää valitsemaan

valikkokielen, tekstityskielen,

äänikielen, kuvasuhteen ja maan,

kun siihen kytketään virta

ensimmäisen kerran. 

Näitä asetuksia voidaan muuttaa

tarvittaessa myöhemmin. Katso

lisätietoja lisäominaisuuksien

asetuksista sivun 16 kohdasta Kuvan,

äänityypin tai kielen asetusten

muuttaminen.

Tekstitys- ja äänikielet ovat ensisijaisia

valintoja, joita DVD 1 ei käytä, jos

niitä ei ole kyseisellä DVD-levyllä.

DVD 1:n ensimmäiset asetukset

*HUOMAA! Jos Beo4-kaukosäätimessä ei ole

DVD-näppäintä, paina LIST, kunnes Beo4:n näytöllä

lukee CDV ja paina GO. Beo4:n mukana tulleessa

oppaassa neuvotaan, miten CDV lisätään Beo4-

luetteloon.

DVD 1:n asetukset ennen
ensimmäistä käyttöä…

DVD 1:n ensimmäisiä asetuksia aletaan
määrittää, kun DVD 1 kytketään
sähköverkkoon ja siihen kytketään virta.
Kuvaruutuvalikko kertoo, mitä on tehtävä.

Auto Configuring in Progress

 English

 Español

 Français

 Portuguès

 Italiano

Menu language

Virgin Mode

> Kytke DVD 1 televisioon ja sähköverkkoon

edellisellä sivulla neuvotulla tavalla. 

> Kytke televisio päälle ja paina DVD*. Näytöllä

on hetken teksti Auto Configuring In Progress. 

> Näyttöön avautuvat Virgin Mode -valikot. Valitse

näytöltä asetukset, kuten valikkokieli,

tekstityskieli, äänikieli, kuvasuhde ja maa. 

> Selaa valikoita Beo4-kaukosäätimen näppäimillä
▲ ja ▼. 

> Valitse asetukset painamalla GO. 

Virgin Mode -valikot
Audio language… Valitse äänikieli vaihtoehdoista.

Jos haluamasi kieli löytyy DVD-levyltä, ääni

kuuluu tällä kielellä. 

Subtitle language… Valitse haluamasi tekstityskieli

vaihtoehdoista. Jos haluamasi kieli löytyy DVD-

levyltä, tekstitys näkyy tällä kielellä. 

Valikkokieli… Valitse haluamasi valikkokieli

vaihtoehdoista. 

TV Shape… Valitse kuvasuhde seuraavista: 16:9

(laajakuva), 4:3 letterbox (laajakuva tavallisella

televisioruudulla) ja 4:3 panscan. 4:3 panscan

-asetus näyttää kuvaruudulla aina tärkeimmän

osan laajakuvasta siirtämällä näkymää sivuille. 

Country… Etsi oman maasi nimi luettelosta. Tämä

vaikuttaa Käytönvalvonnan toimintaan (katso

lisätietoja sivuilta 18–20 kohdasta

Käytönvalvonta (Access Control).
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*V.SETUP-toiminnon lisääminen Beo4-
kaukosäätimeen… 
Ennen kuin DVD 1:n television tyyppi voidaan

asettaa, Beo4-kaukosäätimeen on lisättävä yksi

“painike”: V.SETUP. 

> Pidä painettuna näppäintä • ja paina samalla

LIST.

> Vapauta molemmat näppäimet.

> Paina LIST, kunnes näkyviin tulee ADD?.

> Avaa painikeluettelo painamalla GO. 

> Paina LIST, kunnes näkyviin tulee V.SETUP. 

> Lisää “painike” painamalla GO. Beo4:n

näyttöön tulee viesti ADDED, ja poistut

toiminnosta.

V.SETUP-painiketta tarvitaan vain kerran, joten se

voidaan haluttaessa poistaa DVD 1:n asetusten

määrityksen jälkeen. Katso lisätietoja Beo4:n

opaskirjasta.

Paina Beo4:n LIST-näppäintä

kunnes näytölle tulee V.SETUP*

Ota esiin TUNE painamalla GO

Paina 1, jos DVD 1 on kytketty

suoraan BeoVision MX -sarjan

(4000/4002, 6000/7000)

televisioon

Paina 2, jos DVD 1 on kytketty

BeoVision MX -televisioon AV 2

Expander -jakorasian kautta tai

jos se on kytketty johonkin

muuhun Bang & Olufsen 

-televisioon 

Tallenna asetus painamalla GO

DVD 1:n asetusten säätö televisioon
sopiviksi…

Kuvatuilla asetuksilla varmistetaan, että DVD-
levyt toistetaan aina oikeassa kuvasuhteessa
television tyypistä riippumatta. DVD 1 on
kytkettävä päälle ennen tämän
kertaluonteisen säädön tekemistä.

LIST
V.SETUP

GO
TUNE

1

2

GO
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Tässä kappaleessa neuvotaan, kuinka

DVD 1:n toimintoja käytetään

etuseinän käyttöpaneelin ja Beo4-

kaukosäätimen avulla.

Käyttöpaneelin avulla soittimeen

voidaan asettaa levyjä, poistaa

soittimesta levyjä, aloittaa, keskeyttää

tai lopettaa toisto, pikakelata toiston

aikana eteen- ja taaksepäin tai katsoa

kulunut toistoaika.

DVD 1: Pikaohjeet

Levyn asettaminen soittimeen
> Paina käyttöpaneelin EJECT-näppäintä. Kelkka

liukuu ulos.

> Aseta kelkkaan levy. Soittimeen voidaan laittaa

DVD, video-CD tai audio-CD.

> Sulje kelkka ja aloita toisto painamalla Beo4:n

DVD-näppäintä tai käyttöpaneelin PLAY-

näppäintä.

Levy voidaan asettaa kelkkaan valmiiksi

myöhemmin aloitettavaa toistoa varten. Paina

EJECT laitteen ollessa valmiustilassa, laita levy

kelkkaan ja paina uudelleen EJECT. DVD 1 jää

valmiustilaan.

Käyttöpaneeli
EJECT

Avaa tai sulje kelkka.

ss tt

Pikakelaa eteen- tai taaksepäin toiston aikana

painamalla näppäintä.

PLAY
Aloita toisto painamalla näppäintä. Keskeytä toisto

parhaillaan näkyvän kuvan tai audioraidan

kohdalle painamalla näppäintä uudelleen.

STAND-BY
Kytke DVD 1 valmiustilaan painamalla näppäintä.

Toisto lopetetaan siirtämättä laitetta valmiustilaan,

jos näppäintä painetaan toiston tai keskeytystilan

aikana.

DISPLAY
Oikealla oleva näyttö näyttää kuluneen toistoajan

tai audio-CD:n parhaillaan soitettavan raidan

numeron. Kun DVD-levyn jakso vaihdetaan, valitun

jakson numero näkyy näytöllä muutaman

sekunnin.

EJECT PLAY
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TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Näyttö näyttää sen hetkisen lähteen tai toiminnon.

Valitse DVD ja aloita soittimeen asetetun levyn

toisto painamalla näppäintä.

Valitse DVD:n nimikkeitä, jaksoja tai raitoja

numeronäppäimillä.

Avaa DVD 1:n työkalupalkki painamalla ja

pitämällä näppäintä painettuna. Tähän toimintoon

voidaan siirtyä myös suoraan painamalla Beo4:n

sinistä näppäintä.

Pikakelaa toiston aikana eteen- tai taaksepäin tai

siirry valikon kohdasta toiseen painamalla

näppäintä.

Aloita toisto painamalla näppäintä, tai valitse

valikon kohta painamalla näppäintä kaksi kertaa.

Vaihda jakso, siirrä kuvaa tai ääntä keskeytystilassa

hitaasti eteen- tai taaksepäin tai vaihda

valikkokohta painamalla näppäintä. Selaa audio-

CD:n raitoja painamalla näppäintä. Selaa DVD:n

jaksoja painamalla näppäintä ja painamalla GO.

Valitse tekstityskieli* painamalla näppäintä.

Avaa DVD-levyn valikko painamalla näppäintä.

Valitse toinen äänikieli* painamalla näppäintä.

Avaa näyttöön DVD 1:n työkalupalkki painamalla

näppäintä.

Poistu kuvaruutuvalikoista ja poista työkalupalkki

painamalla näppäintä.

Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä.

DVD

0 – 9

MENU

ss tt

GO

▲

▼

EXIT

STOP

*HUOMAA! Vaihtoehtoisia tekstitys- ja äänikieliä

on vain joillain levyillä.

Beo4-kaukosäätimen käyttö

DVD 1:tä ohjataan Beo4-kaukosäätimellä. Eri
näppäinten toiminnot selitetään alla.

Jos Beo4-kaukosäätimessä ei ole DVD-näppäintä,

paina LIST, kunnes Beo4:n näytöllä lukee CDV ja

paina GO. Beo4:n mukana tulleessa opaskirjassa

neuvotaan, miten CDV lisätään Beo4-luetteloon.
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Tässä kappaleessa selostetaan, miten

DVD- ja CD-levyjä toistetaan 

DVD 1:ssä, ja esitellään levyn toiston

aikana käytettävissä olevat toiminnot.

DVD:tä toistettaessa voidaan

suorittaa hakuja eri nopeuksilla,

siirtyä levyn toiseen kohtaan tai ottaa

esiin DVD-levyn valikko. DVD:n

toistoa voidaan myös jatkaa

kohdasta, johon se edellisellä kerralla

lopetettiin.

CD:tä toistettaessa voidaan

keskeyttää toisto, siirtyä seuraavaan

kappaleeseen, hakea taakse ja

eteenpäin eri nopeuksilla tai siirtyä

suoraan jonkin kappaleen alkuun

painamalla sen numeroa.

Päivittäinen käyttö

Kun DVD:tä toistetaan…

Toisto voidaan aloittaa ja lopettaa, selata
jaksoja tai kelata eteen tai taakse avaamatta
DVD:n työkalupalkkia. 

DVD:n jaksojen vaihtaminen…
Siirry seuraavaan tai edelliseen

jaksoon painamalla GO ja sitten

▲ tai ▼

Hyppää toiseen levyn jaksoon

painamalla GO ja sitten

toistuvasti ▲ tai ▼

Siirry suoraan jaksoon antamalla

jakson numero

DVD:n toiston keskeyttäminen tai
lopettaminen…

Aloita DVD:n toisto painamalla

Beo4-kaukosäätimen DVD-

näppäintä

Keskeytä toisto painamalla

näppäintä

Lopeta toisto kokonaan

painamalla näppäintä, tai…

jatka toistoa painamalla

näppäintä. Jos toisto on

lopetettu kokonaan, aloita

toisto alusta painamalla

näppäintä

DVD:n pikakelaus toiston aikana… 
Pikakelaa eteen- tai taaksepäin

toiston aikana painamalla

näppäintä

Vaihda nopeutta painamalla

näppäintä uudelleen

Jatka toistoa painamalla

näppäintä

DVD-levyvalikko

DVD:llä voi olla erikoistoimintoja, kuten
yksittäisten otosten tai jaksojen,
tekstityskielen jne. valinta. Niitä käytetään
levyvalikon kautta.

Kun DVD on valittu…
Avaa levyvalikko painamalla

keltaista näppäintä

Siirry levyvalikon toiminnosta

toiseen nuolinäppäimillä

Tallenna valinta painamalla kaksi

kertaa GO 

Joissakin DVD-levyissä on erikoistoimintoja, esim.

ylimääräisiä filmikohtia, jotka ovat käytettävissä

väliaikaisesti toiston aikana. Näihin toimintoihin voi

liittyä näkyvä merkki, josta tiedät tällaisen

toiminnon olevan käytettävissä. Näissä tapauksissa

valitse erikoistoiminto painamalla nopeasti kaksi

kertaa GO.

HUOMAA! DVD 1 saattaa voida toistaa toisessa

tiedostomuodossa tallennettuja levyjä. Kun

tällainen levy on soittimessa, kuvaruutuvalikkoa

käytetään samalla tavalla kuin DVD-levyn kanssa.

GO
▲ ▼

GO
▲ ▼

1 – 9

DVD

▲

STOP

GO

ss tt

ss tt

GO

▲

ss tt

▼

GO
GO
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Kun audio-CD:tä toistetaan… 

Kun soittimeen asetetaan audio-CD,
kuvaruudulle avautuu Audio Disk Mode 
-valikko*. Levyn toisto voidaan aloittaa tai
lopettaa, siirtyä sen raidalta toiselle tai levyä
voidaan pikakelata eri nopeuksilla.

*Audio-CD:n toisto ilman valikkoa
Audio-CD:n voi soittaa myös kytkemättä televisiota

päälle. Huomaa, että tämä mahdollista vain, jos

television käyttövaihtoehdoksi on asetettu 

Option 2. Katso lisätietoja lisäominaisuuksien

ohjelmoinnista television omasta opaskirjasta. 

Kun DVD 1 ja televisio ovat valmiustilassa… 
> Paina toistuvasti LIST-näppäintä, kunnes Beo4:n

näyttöön tulee AV*. 

> Aloita CD:n toisto painamalla DVD. 

*Jotta AV-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä,

toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon.

Katso lisätietoja Beo4:n opaskirjasta.

Audio Disc Mode

0.54.26
total time

13
total tracks

00.00.9
time

1
trackplay

On Off

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
fts

track

program

Clear all

Audio Disc Mode -valikko
Valikko näyttää soittimessa olevan CD:n tämän

hetkisen tilanteen, soitettavan raidan

järjestysnumeron, kuluneen ajan, raitojen määrän

ja levyn kaikkien raitojen kokonaiskeston.

Siirtyminen audio-CD:n raidalta toiselle… 
Aloita CD-levyn toisto

painamalla näppäintä

Siirry seuraavalle tai raidalle

painamalla ▲ tai ▼. Hyppää

CD:n toiselle raidalle painamalla

näppäintä toistuvasti

Siirry suoraan tiettyyn raitaan

antamalla sen järjestysnumero

Beo4-kaukosäätimellä

Audio-CD:n toiston keskeyttäminen tai
lopettaminen…

Aloita CD-levyn toisto

painamalla näppäintä

Keskeytä toisto painamalla

näppäintä

Lopeta toisto kokonaan

painamalla näppäintä, tai…

jatka toistoa painamalla

näppäintä. Jos toisto on

lopetettu kokonaan, aloita

toisto alusta painamalla

näppäintä

Audio-CD:n pikakelaaminen toiston aikana…
Pikakelaa eteen- ja taaksepäin

toiston aikana painamalla

näppäintä

Jatka toistoa painamalla

näppäintä

DVD

▲

▼

0 – 9

DVD

STOP

STOP

GO

ss tt

GO
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Työkalupalkki

Siirry työkalupalkin symbolista toiseen ja katso
toiminnon sisältämät vaihtoehdot. Nykyiset
asetukset näkyvät työkalupalkin symbolien
alapuolella.

Kuvaruudun työkalupalkki

Työkalupalkissa vasemmalla olevasta Feedback-

ikkunasta nähdään ominaisuuksien sen hetkinen

tilanne.

Feedback-ikkuna
Käytössä vaihtoehtoinen

kamerakulma. Tämä toiminto on

käytettävissä vain tietyillä DVD-

levyillä.

Ikärajavalvonta käytössä. Katso

lisätietoja ikärajavalvonnasta sivulta

16 kohdasta Käytönvalvonta.

Lapsille turvallinen. Levy on

tarkastettu, eikä siinä ole lapsille

sopimattomia kohtia.

Levyn toisto alkaa siitä kohdasta,

jossa se aiemmin keskeytettiin.

Toimenpide ei kelpaa. Ilmoittaa, että

kyseistä toimintoa ei voi aktivoida

tässä vaiheessa.

off 3en st

no off 1 1

off 3en st

locked

safe

resume

DVD-soittimen päätoimintoja

käytetään kuvaruudun yläreunassa

olevasta työkalupalkista.

Kuvaruudun työkalupalkin avulla

DVD:n lisätoiminnot saadaan

käyttöön nopeasti. Käyttäjä voi

lähentää pysäytyskuvaa, katsoa

hidastuskuvaa tai aloittaa katselun

tietystä ajankohdasta.

Lisätietoja toiminnoista ja niiden

käytöstä on seuraavilla sivuilla.

Työkalupalkin käyttö…
Paina Beo4:n sinistä näppäintä.

Kuvaruudun yläreunaan tulee

työkalupalkki

Siirry toimintojen välillä

painamalla näppäintä

Katso toiminnon*

asetusvaihtoehdot painamalla

näppäintä

Jos kyseisellä asetuksella on

numero, kuten esim. jakson

numero, voit valita sen

painamalla kyseistä

numeronäppäintä

Poista kuvaruudun työkalupalkki

ja valikot painamalla näppäintä

Jatka toistoa painamalla GO

ss tt

▲

▼

0 – 9

EXIT

GO
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User Preferences -asetukset
Tässä valikossa voidaan muuttaa kuvaa, ääntä,

kieltä ja ikärajavalvontaa koskevia asetuksia. Katso

lisätietoja User Preferences -valikosta seuraavasta

kohdasta Kuvan, äänityypin ja kielen asetusten

muuttaminen.

Tekstityskieli*
DVD-levyillä on usein tekstitys useilla kielillä.

Valitse näistä mieleisesi tekstityskieli. Jos haluat

vaihtaa tekstitystä suoraan toiston aikana, paina

Beo4:n vihreää painiketta.

Toistokieli*
DVD-elokuvan dialogi voi olla jälkiäänitetty useilla

kielillä, jotka kaikki löytyvät levyltä. Valitse näistä

mieleisesi toistokieli. Jos haluat vaihtaa toistokieltä

suoraan toiston aikana, paina Beo4:n vihreää

näppäintä.

Äänitila
Valitse mieleisesi levyn sisältämistä äänitiloista.

Keskeytys
Keskeyttää toiston tiettyyn kuvaan. Voit siirtyä

edellisiin tai seuraaviin kuviin.

Hidastettu toisto
Tästä voit hidastaa toiston haluamaasi nopeuteen.

Nopeutettu toisto
Tästä voit nopeuttaa toiston haluamaasi

nopeuteen.

Kamerakulma*
Joillain DVD-levyillä kohtausta voidaan katsella eri

kamerakulmista.

Zoom
Tällä voit lähentää ja loitontaa pysäytyskuvan

tiettyä kohtaa. 

Nimikkeen numero
Valitse jokin levyn sisältämistä nimikkeistä.

Jakson numero
DVD-elokuvan jokainen jakso koostuu yhdestä

kohtauksesta. Kohtaukset muistuttavat audio-

CD:n raitoja.

Aikahaku
Voit aloittaa toiston tietystä ajankohdasta.

Suosikkiraidan valinta (fts)*
Tällä voit etsiä suosikkinimikkeet, -jaksot tai 

-raidat tietyltä levyltä ja tallentaa ne soittimen

muistiin. Kun tämä toiminto on käytössä, näet tai

kuulet toiston aikana vain levyltä valitut nimikkeet,

jaksot tai raidat.

*HUOMAA! Jos toimintoa ei ole aktivoitu

soittimessa tai jos levy ei sisällä jotain vaihtoehtoa,

toiminnon symboli ja sen hetkinen asetus on

himmennetty, eikä toimintoa voida käyttää.

Työkalupalkin symbolit 

Alla luetellaan työkalupalkin symbolit ja
selitetään niiden toiminnot. Lisäksi
ilmoitetaan Beo4:n pikanäppäimet.
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Työkalupalkin toimintojen käyttö

Ota työkalupalkki esiin painamalla sinistä
näppäintä. Kun työkalupalkki on esillä, katso
alla olevat ohjeet. Niissä selitetään kaikkien
työkalupalkin toimintojen käyttö.

Tekstityskielen vaihtaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Selaa levyllä olevia tekstityskieliä painamalla 

▼ tai ▲. Toisto jatkuu ja tekstitys vaihtuu, kun

siirryt vaihtoehdosta toiseen. 

Äänikielen vaihtaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Selaa levyllä olevia äänikieliä painamalla 

▼ tai ▲. Toisto jatkuu ja äänikieli vaihtuu, kun

siirryt vaihtoehdosta toiseen.

Äänitilan vaihtaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Selaa käytettävissä olevia äänitiloja painamalla

▼ tai ▲. Toisto jatkuu ja ääni vaihtuu, kun

siirryt vaihtoehdosta toiseen. 

Siirtyminen kuvasta toiseen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Keskeytä toisto tietyn kuvan kohdalle

painamalla ▼. 

> Siirry edellisiin tai seuraaviin kuviin painamalla 

ss tai tt. 

> Poista työkalupalkki painamalla GO. 

> Jatka toistoa painamalla GO.

Toiston hidastaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle painamalla

tt. 

> Pysäytä kuva painamalla ▼. 

> Siirry hitaasti eteen- tai taaksepäin painamalla 

ss tai tt. Kun painat ss tai tt, nopeus muuttuu

vastaavasti. Kun siirrät kohdistimen takaisin

keskelle, toisto jatkuu normaalilla nopeudella. 

> Poista työkalupalkki painamalla EXIT. 

> Jatka toistoa painamalla GO.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin toiston
aikana…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Pysäytä kuva painamalla ▼. 

> Pikakelaa eteen- tai taaksepäin painamalla 

ss tai tt. Kun painat ss tai tt, nopeus muuttuu

vastaavasti. Kun siirrät kohdistimen takaisin

keskelle, toisto jatkuu normaalilla nopeudella. 

> Poista työkalupalkki painamalla EXIT. 

> Jatka toistoa painamalla GO. 

Kamerakulman muuttaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle painamalla

tt.

> Selaa levyllä olevia kamerakulmia painamalla 

▼ tai ▲. Toisto jatkuu ja kamerakulmat

vaihtuvat, kun siirryt vaihtoehdosta toiseen.

Kuvan kohdan lähentäminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Valitse haluamasi suurennus painamalla 

▼ tai ▲. 

> Tee valintasi painamalla kaksi kertaa GO. Voit

nyt liikkua kuvassa. 

> Siirry haluamaasi kuvan osaan painamalla ss tt

▲ tai ▼. 

> Toista valittu osa painamalla kaksi kertaa GO. 

> Ota työkalupalkki esiin painamalla sinistä

painiketta. 

> Valitse Zoom-toiminnon asetukseksi Off

painamalla ▲ tai ▼. 

> Jatka toistoa painamalla GO.
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Siirtyminen toiseen nimikkeeseen levyllä…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle painamalla

tt. 

> Selaa levyllä olevia nimikkeitä painamalla 

▲ tai ▼. Toisto alkaa automaattisesti, tai… 

> anna haluamasi nimikkeen numero

numeronäppäimillä 0 – 9. Toisto alkaa

automaattisesti.

Toiseen jaksoon tai raitaan siirtyminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle painamalla

tt. 

> Selaa levyllä olevia jaksoja tai raitoja painamalla

▲ tai ▼. Toisto alkaa automaattisesti, tai… 

> anna haluamasi jakson tai raidan numero

numeronäppäimillä 0 – 9. Toisto alkaa

automaattisesti.

Siirtyminen tiettyyn ajankohtaan levyllä…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Aloita ajan antaminen numerokenttään

painamalla ▼. Jos haluat aloittaa toiston tunnin

kuluttua filmin alusta, anna numeronäppäimillä

numerokenttään 1:00:00. 

> Siirry tähän ajankohtaan painamalla kaksi kertaa

GO.

Vain suosikkinimikkeiden tai -jaksojen (fts)
valitseminen toistettavaksi…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Aloita valitseminen painamalla ▼. Toisto

pysähtyy ja näkyviin avautuu valikko (kuva

oikealla). 

> Valitse On painamalla ss tai tt. 

> Valitse titles (nimikkeet) painamalla ▼. 

> Valitse haluamasi nimikkeen numero painamalla

ss tai tt. 

> Jos haluat tallentaa koko nimikkeen, paina kaksi

kertaa GO, tai… 

> siirry ensimmäiseen käytettävissä olevaan jakson

numeroon painamalla ▼, kun kohdistin on

valitun nimikkeen numeron kohdalla. 

> Selaa jaksoja painamalla ss tai tt, ja tallenna

valinta painamalla kaksi kertaa GO. Valitut

nimikkeet, jaksot tai raidat näkyvät 

program-kentän vieressä. 

> Poista valikko painamalla EXIT ja aloita

valittujen suosikkiraitojen toisto painamalla GO.

Koko DVD:n toistaminen ja suosikkiraidan
valintatoiminnon (Favourite Track Selection,
fts) poistaminen käytöstä…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Avaa fts-valikko painamalla ▼. 

> Valitse Off painamalla ss tai tt. 

> Poista valikko painamalla EXIT, ja jatka toistoa

painamalla GO.

Valitun suosikkiraidan poistaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Avaa fts-valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan program painamalla ▼.  

> Siirry valittuun kohtaan, jonka haluat poistaa,

painamalla ss tai tt. 

> Poista valittu kohta painamalla kaksi kertaa GO. 

> Sulje valikko painamalla EXIT, ja jatka toistoa

painamalla GO.

Kaikkien valittujen suosikkiraitojen
poistaminen…
> Siirrä kohdistin symbolin kohdalle

painamalla tt. 

> Avaa fts-valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan Clear all painamalla ▼. 

> Poista kaikki valinnat painamalla kaksi kertaa

GO. 

> Sulje valikko painamalla EXIT, ja jatka toistoa

painamalla GO.

On off

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
[ ] 
Clear all

no off 1 1

Favourite Track Selection

title
chapter

program

HUOMAA! Kun DVD 1:n muisti on täynnä,

vanhimmat suosikkiraidat (fts) poistetaan.
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Kuva-, ääni- ja kieliasetuksia sekä

käytönvalvonta-asetuksia 

(“Access Control”) voidaan muuttaa

milloin tahansa OSD-valikosta.

Voit valita kuvasuhteen, säätää ääntä

tai vaihtaa tekstityksen tai äänen

kielen.

Jos haluat valvoa sitä mitä lapsesi

katsovat, voit lukita tietyt DVD:t

kokonaan turvakoodilla tai lukita

niistä yksittäisiä kohtauksia.

Seuraavilla sivuilla kerrotaan lisää

käytönvalvonnasta (Access Control).

Kuvan, äänityypin tai kielen asetusten muuttaminen

Valikon asetusten valinta

OSD-valikon avulla voidaan tallentaa kuva-,
ääni, kieli- ja käytönvalvonta-asetuksia.

OSD-valikon symbolit tulevat kuvaruudun

vasempaan reunaan. Symbolit selitetään alla.

OSD-valikon käyttäminen…
> Tuo kuvaruudun työkaluvalikko esiin

kuvaruudun yläosaan painamalla Beo4:n sinistä

näppäintä toiston aikana. 

> Siirrä kohdistin kohtaan OSD painamalla 

ss tai tt ja paina GO. User Preferences -valikko

tulee kuvaruudun vasempaan reunaan. 

> Selaa valikon kohtia painamalla ▲ tai ▼. Kun

siirryt kohdasta toiseen, kuvaruudulle avautuvat

eri toimintoihin liittyvät valikot. 

> Siirry johonkin alivalikkoon painamalla tt.

Käytettävissä olevat asetukset näkyvät

korostetussa neliössä kyseisen valikon oikealla

puolella. 

> Siirry käytettävissä olevien asetusten kohdalle

painamalla tt. 

> Selaa käytettävissä olevia asetuksia painamalla

▲ tai ▼. 

> Tallenna valinta ja siirry takaisin edellisten

valikkojen kautta painamalla ss.

off 3en st

Kuvan asetukset

Äänen asetukset

Tekstitys

Muut toiminnot
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Language-valikon sisältö
Language-valikossa voidaan valita ensisijainen kieli

valikoille, äänelle ja tekstitykselle. Käytettävissä

ovat seuraavat vaihtoehdot:

Audio Language… Valitse haluamasi äänikieli. Jos

haluamasi kieli löytyy DVD:ltä, dialogi kuuluu

tällä kielellä. 

Subtitle Language… Valitse tekstityskieli

vaihtoehdoista. Jos haluamasi kieli löytyy

DVD:ltä, tekstitys näkyy tällä kielellä*. 

Valikkokieli… Valitse haluamasi valikkokieli

vaihtoehdoista.

Other Functions -valikon sisältö
Functions-valikosta voidaan valita, kuka voi katsella

DVD-levyjä ja missä määrin.

Access control… Käytönvalvonta. Tästä tehdään

lapsilukon ja ikärajavalvonnan (Child Lock ja

Parental Control) asetukset. Katso lisätietoja 

käytönvalvonnan asetuksista sivulta 18. 

Status window… Ottaa käyttöön tai poistaa

käytöstä kuvaruudun vasemman kulman

ikkunan, joka näyttää kuluneen ajan ja kelkan

tilan. Vaihtoehdot ovat On tai Off.

Low power standby… Asetuksena Off. 

PBC (PlayBack Control)… Ottaa käyttöön tai

poistaa käytöstä erityisen SVCD (Super Video

CD) -levyjen valikon. Vaihtoehdot ovat On tai

Off.

Help text… Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä

valikon ohjetekstit. Vaihtoehdot ovat On tai Off.

Picture-valikon sisältö
Picture-valikossa voidaan valita kuvasuhde,

muuttaa värisäätöjä sekä keskittää kuva tai

muuttaa kuvan kontrastia. Käytettävissä ovat

seuraavat vaihtoehdot:

TV Shape… Valitse kuvasuhde. Asetukset ovat:

16:9 (laajakuva), 4:3 letterbox (laajakuva näkyy

normaalilla kuvaruudulla niin, että sen ylä- ja

alareunaan jää mustat kaistat), ja 4:3 panscan

(näkyvää kuvaa siirretään laajakuvalla niin, että

tärkeimmät tapahtumat näkyvät).

Black level shift… Säätää väridynamiikkaa siten,

että kontrasti pysyy terävänä. Vaihtoehdot ovat

On ja Off.

Video shift… Kuva voidaan keskittää

vaakasuunnassa kuvaruudulle painamalla 

ss tai tt. Tallenna asetus painamalla kaksi kertaa

GO. 

Video output… Värijärjestelmä. Vaihtoehdot ovat

RGB ja YUV. Valitse RGB.

Sound-valikon sisältö
Sound-valikossa voidaan valita DVD 1:een

kytketyille digitaalisille tai analogisille audiolaitteille

sopivat säädöt. Käytettävissä ovat seuraavat

vaihtoehdot:

Digital output… Vaihtoehdot ovat On, Off, PCM ja

All. Jos televisiossa on Dolby Digital -moduuli,

valitse All. Valitse muussa tapauksessa

asetukseksi Off. 

Analogue output… Vaihtoehdot ovat Stereo ja

Dolby surr-compat. Valitse Dolby surr-compat. 

Night mode… Optimoi äänen dynamiikan silloin,

kun kuunnellaan hiljaista ääntä. Vaihtoehdot

ovat On tai Off.

Karaoke vocal… Ottaa käyttöön tai poistaa

käytöstä lauluäänet karaoke-toistoa varten.

Vaihtoehdot ovat On tai Off.

PCM output… Pulssikoodimodulaatio. Vaihtoehdot

ovat 48 KHz tai 96 KHz. Valitse 48 KHz.

*HUOMAA! Jotkut DVD:t kehottavat valitsemaan

tekstityskielen levyvalikosta, vaikka tekstityksen

oletuskieli on valittu aikaisemmin Language-

valikosta.
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Lapsilukon PIN-koodin asetus

Antamalla lapsilukon (Child lock) koodi
estetään tietyn levyn katsominen, annetaan
lupa tietyn levyn katsomiseen yhden kerran
tai annetaan lupa tietyn levyn kaikkeen
katseluun.

Lapsilukon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä…
> Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla

Beo4:n sinistä näppäintä. 

> Siirry kohtaan OSD painamalla ss ja ota esiin

User Preferences -valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan painamalla ▼. 

> Siirry Functions-valikkoon painamalla tt. 

Access control näkyy korostettuna. 

> Aloita nelinumeroisen PIN-koodin ohjelmointi

painamalla tt. 

> Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä. 

> Vahvista koodi antamalla se toisen kerran. 

> Siirry Child lock -kohtaan painamalla tt. 

> Ota lapsilukko (Child lock) käyttöön painamalla

▲ tai poista se käytöstä painamalla ▼.

Access Control eli käytönvalvonta on

toiminto, jolla voidaan valita, mitä

DVD-levyjä lapset voivat katsella.

Käyttöä voidaan rajoittaa kahdella

tavalla:

– Ota lapsilukko (Child Lock)

käyttöön antamalla nelinumeroinen

PIN-koodi. Tämä koodi on

annettava niiden DVD-levyjen

katsomiseksi, joita et ole

henkilökohtaisesti hyväksynyt; 

– Estä lapsille sopimattomien

kohtausten toisto ottamalla

käyttöön ikärajan valvonta

(Parental Control).

Access control

Status window

Low power standby

 Child lock

 Parental level

 Change country

 Change code

off 3en st

Levyn katseluluvan antaminen

Anna lupa soittimessa olevan levyn
katsomiseen yhden kerran antamalla
käytönvalvonnan (Access Control) koodi.

Kun soittimeen asetetaan uusi DVD-levy…
Access control -valikko tulee näkyviin.

> Kun haluat antaa luvan soittimessa olevan levyn

katsomiseen yhden kerran, siirrä kohdistin

kohtaan Play once painamalla ▲ tai ▼. 

> Kun haluat antaa luvan soittimessa olevan levyn

vapaaseen katsomiseen, siirrä kohdistin kohtaan 

Play always. 

> Anna PIN-koodi Beo4:n numeronäppäimillä. 

Aiemmin annetun luvan peruuttaminen…
> Aloita levyn toisto. 

> Paina STOP, kun Temporary Feedback 

-ikkunassa on viesti safe. Child Protect -valikko

tulee näkyviin. 

> Peruuta edellinen katselulupa painamalla kerran

▲ tai vahvista se painamalla tt.

DVD 1:een voidaan tallentaa jopa 120 

DVD-nimikettä (titles). Nimike lisätään listalle, kun

“Child Protect” -valikosta valitaan “Play always”.

Jos luettelo on täynnä ja lisätään uusi nimike,

vanhin nimike poistetaan luettelosta. Monen levyn

sarjasta on hyväksyttävä kaikki levyt, jotta koko

sarja olisi merkitty lapsille turvalliseksi.

Access Control

Choose 'Play always' for inserting disc in the 

child-safe list

locked

Play once [ ] [ ] [ ] [ ]

Play always [ ] [ ] [ ] [ ]
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PIN-koodin vaihto

PIN-koodin voi vaihtaa milloin hyvänsä 
Access Control -valikon kautta.

Jos lapsilukon PIN-koodi on
unohtunut

Lapsilukon PIN-koodi voidaan mitätöidä ja sen
tilalle antaa uusi.

Access control

Status window

Low power standby

[ ] [ ] [ ] [ ]
Enter code

off 3en st

Aseta soittimeen audio-CD (ei DVD)…
> Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla

Beo4:n sinistä näppäintä. 

> Siirry kohtaan OSD painamalla ss ja ota esiin

User Preferences -valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan painamalla ▼. 

> Siirry Functions-valikkoon painamalla tt. 

Access control näkyy korostettuna. 

> Aloita nelinumeroisen PIN-koodin ohjelmointi

painamalla tt. 

> Mitätöi koodi painamalla neljä kertaa STOP. 

> Anna uusi koodi Beo4:n numeronäppäimillä. 

> Vahvista koodi antamalla se toisen kerran.PIN-koodin vaihtaminen…
> Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla

Beo4:n sinistä näppäintä. 

> Siirry kohtaan OSD painamalla ss ja ota esiin

User Preferences -valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan painamalla ▼ ja siirry

Functions-valikkoon painamalla tt. 

Access control näkyy korostettuna. 

> Siirry kohtaan Enter code painamalla tt. 

> Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä. 

> Siirry kohtaan Change code painamalla ▼ ja

aloita uuden koodin antaminen painamalla tt. 

> Anna uusi nelinumeroinen PIN-koodi. 

> Vahvista koodi antamalla se toisen kerran. 

> Poistu valikoista painamalla EXIT tai siirry

valikkojen kautta takaisin painamalla ss.
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Ikärajavalvonta 

DVD:t luokitellaan kansallisesti lapsille
sopivuuden mukaan. Ikärajavalvonta
(Parental Control) estää lapsille
sopimattomien kohtausten näyttämisen.

Ikärajavalvonnan ottaminen käyttöön…
> Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla

Beo4:n sinistä näppäintä. 

> Siirry kohtaan OSD painamalla ss tai tt ja avaa

User Preferences -valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan painamalla ▼ ja siirry

Functions-valikkoon painamalla tt. 

Access control näkyy korostettuna. 

> Siirry kohtaan Enter code painamalla tt. 

> Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä. 

> Siirry kohtaan Parental level painamalla ▼ ja

aloita sopivan tason valinta painamalla tt. 

> Valitse tasojen 1 (sopivimmat) ja 8 (vähiten

sopivat) välinen suodatin painamalla ▲ tai ▼. 

> Tallenna asetukset ja siirry takaisin edellisten

valikkojen kautta painamalla ss. 

> Poistu kaikista valikoista painamalla EXIT. 

DVD-kohtauksia, jotka on luokiteltu valitsemaasi

korkeammalle tasolle, ei näytetä. Jos levyllä on

vaihtoehtoisia kohtauksia, jotka edustavat

valitsemaasi tai sitä alempaa tasoa, nämä

näytetään estettyjen sijasta. Ikärajavalvonta

poistetaan käytöstä valitsemalla suodatintason

vaihtoehdoksi 0.

Access control

Status window

Low power standby

 Child lock

 Parental level

 Change country

 Change code

2

off 3en st

Maa-asetuksen vaihto

Country- eli maa-asetuksen muuttaminen 
Access Control -valikossa voi vaikuttaa
ikärajavalvonnan (Parental control)
luokitteluihin.

Maa-asetuksen muuttaminen…
> Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla

Beo4:n sinistä näppäintä. 

> Siirry kohtaan OSD painamalla ss tai tt ja avaa

User Preferences -valikko painamalla ▼. 

> Siirry kohtaan painamalla ▼ ja siirry

Functions-valikkoon painamalla tt. 

Access control näkyy korostettuna. 

> Siirry kohtaan Enter code painamalla tt. 

> Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä. 

> Siirry kohtaan Change country painamalla ▼ ja

aloita maa-asetuksen valinta painamalla tt. 

> Valitse maa luettelosta painamalla ▲ tai ▼. 

> Tallenna asetukset ja siirry takaisin edellisten

valikkojen kautta painamalla ss. 

> Poistu kaikista valikoista painamalla EXIT.

Access control

Status window

Low power standby

 Child lock

 Parental level

 Change country

 Change code

off 3en st
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DVD 1 kytketään televisioon DVD 1:n

takaseinässä olevan liitinpaneelin

kautta.

Varmista kytketyn laitteen

käyttöoppaasta, että se on kytketty

oikein.

Lisäohjeita siitä, miten DVD 1

kytketään Bang & Olufsen 

-televisioon, on sivulla 4 kohdassa

Sijoitus ja liitännät.

Takaseinän liitinpaneeli

Takaseinän liitinpaneeli – yleiskatsaus

~ (sähköverkko)

Verkkoliitin.

DIGITAL OUTPUT
AUDIO L
AUDIO R
Audiosignaalit lähetetään DVD 1:stä televisioon

näiden kolmen liittimen kautta. Kaikkia kolmea

liitintä käytetään vain silloin, kun DVD 1 kytketään

Bang & Olufsen -televisioon ilman 21-napaista

videokaapelia. DIGITAL OUTPUT -liitintä käytetään

myös, kun DVD 1 kytketään Bang & Olufsen 

-televisioon, jossa on Dolby Digital Surround 

-äänimoduuli.

AV
21-napainen liitin Bang & Olufsen 

-televisioon kytkemistä varten.

DATA – Y/C – CVBS
Videosignaalit lähetetään DVD 1:stä televisioon

näiden liittimien kautta. Näitä liittimiä käytetään

silloin, kun kytket DVD 1:n Bang & Olufsen 

-televisioon ilman 21-napaista Scart-kaapelia.

Televisiotyypin kytkimen vaihtoehdot
CVBS
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1

kytketään seuraaviin televisioihin: AV 9000,

BeoVision LX, BeoVision MS tai BeoVision MX

4000/4002/6000/7000.

RGB
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1

kytketään johonkin muuhun Bang & Olufsen 

-televisioon.

Y/C
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1

kytketään BeoVision Avant 50 Hz -televisioon.

DIGITAL OUTPUT

AUDIO  L

AUDIO  R AV

DATA Y/C CVBS
CVBS

RGB

Y/C
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Kun pidät hyvää huolta DVD 1:stä

sekä video- ja audiolevyistäsi, ne

kestävät mahdollisimman kauan.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta 

DVD 1 toimii parhaalla mahdollisella

tavalla.

DVD 1:n kunnossapito

Normaali huolto kuuluu käyttäjän tehtäviin.
Takuu kattaa vialliset osat takuuaikana.

Pyydä huolto-ohjeita Bang & Olufsen 
-jälleenmyyjältä.

DVD 1:n puhdistus 
Pyyhi DVD 1:stä pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla.

Poista tarvittaessa rasvatahrat tai pinttyneempi lika

kuivaksi puristetulla pehmeällä liinalla, joka on

ensin kastettu muutaman pisaran mietoa

pesuainetta sisältävään liuokseen.

Pidä kelkka kiinni aina kuin mahdollista, jotta

linssille ei pääse kertymään pölyä. Älä yritä itse

puhdistaa DVD 1:n optiikkaa tai avata sitä. Nämä

toimenpiteet saa suorittaa vain pätevä asentaja.

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia

DVD 1:n minkään osan puhdistukseen!

DVD-levyjen käsittely 
Käsittele DVD-levyjä varoen. Kun DVD-levyyn

tartutaan aina reunoista ja se säilytetään aina

alkuperäisessä kasetissaan, levyä ei tarvitse

puhdistaa. Mikäli DVD-levyyn jää sormenjälkiä,

pölyä tai likaa, sen voi pyyhkiä puhtaaksi

nukkaamattomalla, pehmeällä, kuivalla liinalla.

Suojaa levyjä kuumuudelta ja kosteudelta. Älä

koskaan kirjoita DVD-levyyn.

DVD-levyjen tai video- tai audio-CD-levyjen

puhdistukseen ei saa koskaan käyttää mitään

liuottimia eikä hankaavia puhdistusaineita. Kun

puhdistat levyjä, pyyhi suoraan keskipisteestä kohti

reunaa.



Tiedoksesi…

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme
ajattelimme nimenomaan sinun tarpeitasi.
Pyrimme tekemään laitteistamme
mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää. 

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaa
kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia
sinulla on Bang & Olufsen -tuotteesta. Kaikki
tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen
– voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme
edelleen. 

Kiitos!

Osoite: Bang & Olufsen a/s
Consumer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11

Sähköposti: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Käy Internet-sivuillamme…
www.bang-olufsen.com

3508549   0207          Printed in Denmark by. Bogtrykkergården a-s, Struer

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.



www.bang-olufsen.com
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