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Presentation av hårddiskinspelaren och Beo4 

Med hårddiskinspelaren från  

Bang & Olufsen behöver du inte 

använda videoband längre. Nu kan 

du istället lagra inspelningarna på den 

inbyggda hårddisken. 

När hårddisken blir full gör inspelaren 

automatiskt plats för nya inspelningar. 

Du kan skydda dina viktigaste 

inspelningar, så att de bara kan  

tas bort om du tillåter det. 

Med hårddiskinspelaren kan du  

även pausa ett pågående program 

och reprisera det senare, så att du 

inte missar något. 
Spela in program 

Nu kan du spela in och lagra TV-, satellit- 

(DTV*) och set-top box-program (STB) på 

hårddisken. 

Du väljer själv om de ska lagras tillfälligt eller 

permanent. Dina manuella inspelningar och 

timerinspelningar lagras i HÅRDDISKINNEHÅLL 

och de pågående program som du pausar  

och repriserar lagras tillfälligt i en tretimmars 

repriseringsbuffert. Om du vill kan du flytta 

lagrade program från bufferten till 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

HARD  DISC  CONTENT ALL

GO

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34 
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00 
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12 
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25 
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55 
TV  24 18:00 24  MAY 1:05 
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30 
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55 
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15 

edit group
options play
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Med hårddiskinspelaren slipper du högarna av videoband i ditt hem. Du kan lagra inspelningarna på 

hårddisken och när som helst visa en översikt över dem på TV-skärmen. 

*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas DTV-

knappen för SAT och VMEM-knappen för VTAPE. 

Reprisering- 
sbuffert 

HARD DISC 
CONTENT



TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Med fjärrkontrollen Beo4 som följer med  

TV:n kommer du åt alla funktioner. När en 

funktion används informeras du via 

displayerna på Beo4, på inspelaren eller på 

TV-skärmen. 

När du sätter på hårddiskinspelaren från 

standbyläge, tar det upp till 35 sekunder 

innan den startar. Under den tidsperioden 

kan du använda menysystemet, men du  

kan varken titta på gjorda inspelningar  

eller spela in nya. 

Sätt på hårddiskinspelaren och börja spela upp  

en inspelning. 

På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen 

VMEM för VTAPE. 

Tryck två gånger för att starta en manuell 

inspelning av den valda källan, exempelvis TV.  

Gör inmatningar i skärmmenyerna, välj ett 

kanalnummer och ange en tidpunkt att gå till i en 

inspelning. 

Bläddra mellan menyalternativen. Under uppspelning 

kan du hoppa framåt eller bakåt i en inspelning  

i steg om en minut. Stega mellan bildrutorna när 

uppspelningen är pausad. 

Gör inmatningar i skärmmenyerna. Stega mellan 

inspelningar under uppspelning. 

Godkänn och lagra instruktioner och inställningar. 

Tryck och håll ned för att visa de inspelningar du 

har lagrat*. 

Gå tillbaka en menynivå. Pausa ett pågående program. 

Tryck för att pausa uppspelningen av en inspelning 

och tryck igen för att stoppa uppspelningen helt. 

I Beo4-displayen visas vilken källa du har valt. 

Spola bakåt under uppspelning eller reprisering. 

Spola framåt under uppspelning eller reprisering. 

Skydda en inspelning från att raderas. 

Spela upp en inspelning eller reprisering långsamt. 

Börja spela in ett program. 

Gå tillbaka till inspelarens huvudmeny från 

undermenyerna. Ta bort uppspelningsinformation 

från skärmen 

Justera ljudvolymen; tryck i mitten för att stänga 

av ljudet. 

Tryck för att försätta inspelaren och TV:n i 

standbyläge. 

V.MEM 

V.TAPE 

 

 

 

 

EXIT 

 

• 

V MEM 

RECORD 

0 – 9 

    

GO 

STOP 
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*OBS! Den här funktionen går inte att använda på 

alla TV-apparater. 



TIMER 

Indikerar att en timerinspelning har 

programmerats på inspelaren. 

TIMER lyser även i standbyläge och blinkar om en 

timerinspelning inte kan utföras. 

RECORD 

Visar att en inspelning pågår. 

RECORD blinkar om en manuell inspelning inte 

kan utföras, till exempel på grund av att den 

överlappar en timerinspelning. 

REPLAY 

Hårddiskinspelaren har en funktion som gör att 

du kan pausa det aktuella programmet om du  

vill ta en kort paus och fortsätta att titta på det 

senare (reprisering). REPLAY indikerar att den 

aktuella källan, exempelvis V.TUNER, repriseras 

från hårddiskens buffert på tre timmar. 

Mer information om hur man repriserar pågående 

program efter en paus finns i avsnittet ”Pausa och 

reprisera pågående program” på sidan 20. 

• (Standbyindikator) 

Indikatorlampan lyser rött när du stänger av 

hårddiskinspelaren. Indikatorlampan lyser grönt 

när hårddiskinspelaren används. Indikatorlampan 

blinkar omväxlande rött och grönt om 

hårddiskinspelaren är överhettad. 

Information och menyer som visas 

Displayen på inspelaren ger information 

om spelarens aktuella status. 

Den visar om du repriserar ett 

pågående program, om det finns 

kommande timerinspelningar samt 

om någon inspelning pågår. 

Du ser också om två inspelningar 

överlappar varandra eller om en 

inspelning inte kan utföras. 

Hårddiskinspelaren styrs med hjälp av 

skärmmenyer som du kommer åt via 

huvudmenyn. Du kan flytta markören 

mellan posterna i menyerna. För varje 

post kan informationen antingen 

knappas in direkt eller så kan du bläddra 

mellan de tillgängliga alternativen. 

Mer information finns i avsnittet 

”Skärmmenyer” på sidan 42. 

TIMER      RECORD      REPLAY
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Obs! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen 

VMEM för VTAPE  



Så här använder du skärmmenyerna … 

Tryck på VMEM* och därefter på 

den gröna knappen för att sätta 

på hårddiskinspelaren och visa 

huvudmenyn.  

Tryck för att flytta mellan de 

olika menyalternativen. 

Tryck för att visa olika inställningar. 

Tryck för att göra inmatningar i 

en meny. 

Tryck för att visa en undermeny 

eller spara en inställning. 

Alternativt kan du trycka på någon 

färgad knapp för att välja ett 

alternativ i informationsfältet. 

Tryck för att återgå till föregående 

meny. 

Tryck på EXIT eller VMEM för att 

lämna menysystemet och återgå 

till den aktuella källan. 

Den första menyn i menysystemet är huvudmenyn, 

där du kan komma åt innehållet på hårddisken, 

programmera en timerinspelning, titta på 

programmerade timerinspelningar, ändra inställningar, 

sätta på V-TUNER (den TV-tuner som finns inbyggd 

i hårddiskinspelaren*), sätta på en ansluten set-top 

box eller DVD-spelare och starta eller stoppa en 

inspelning. 

Du kan även visa hårddiskinspelarens menysystem 

via TV:ns huvudmeny. Tryck på MENY, välj VMEM 

eller VTAPE med pilknapparna och tryck på GO. 

* För att kunna använda V.TUNER måste du först 

sätta alternativet REPRISERA i menyn INSTÄLLNINGAR 

till antingen GRUNDLÄGGANDE eller UTÖKAD. 

Mer information finns i avsnittet ”Inställningar”  

på sidan 36. 

V MEM 
 

 
 

     

0 – 9 

GO 

 
  

STOP 

EXIT
V MEM 

MENU

HARD  DISC  CONTENT

TIMER  PROGRAMMING

TIMER  INDEX

SETUP

V. TUNER

STB

RECORD

menu stb
v.tuner record
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Menynamn 

Informationsfält  

Menyalternativ 
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Daglig användning

Spela in program, 10

 • Timerinspelningar 

 • Kontrollera redan inställda timerinspelningar 

 • Spela in här och nu 

 • Timerinspelningar via text-TV 

Spela upp inspelningar, 14

 • Automatisk uppspelning 

 • Välja inspelningar 

 • Spela upp inspelningar 

 • Pausa och stoppa uppspelningar 

 • Bläddra genom inspelningar 

Redigera inspelningar, 18

 • Skydda inspelningar 

 • Ta bort inspelningar 

Pausa och reprisera pågående program, 20 

 • Pausa program 

 • Reprisera program

 • Om inspelning 

 • Om att byta källa 

 • Kopiera från bufferten till hårddisken 

I det här avsnittet beskrivs  

funktioner som används dagligen. 

Dessa funktioner finns tillgängliga i 

funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE, 

som är standardinställningen. 

Hårddiskinspelaren har två 

funktionsuppsättningar – 

grundläggande och avancerade 

funktioner. Innehållet i menysystemet 

beror på vilken uppsättning du väljer. 

Funktionerna i nivån GRUNDLÄGGANDE 

finns också tillgängliga i nivån 

AVANCERAD. 

Mer information om menyn 

FUNKTIONSNIVÅ finns i avsnittet 

”Inställningar” på sidan 36. 
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Spela in program

Du kan ställa in hårddiskinspelaren att 

spela in en tillgänglig källa eller ett 

program vid den tidpunkt du önskar. 

Hårddiskinspelaren startar och stoppar 

inspelningen automatiskt. 

Du kan göra timerinspelningar 

(tidsinställda inspelningar) för ett 

enda tillfälle eller för vissa dagar i 

veckan. Du kan ställa in hela 15 

timerinspelningar på en gång. 

De timerinspelningar du har ställt in 

listas i TIMERINDEX. Här kan du 

redigera eller ta bort inställda 

timerinspelningar. 

Du kan även spela in det aktuella 

programmet här och nu. 

Ställ in den inbyggda klockan till rätt tid 

och datum, så att dina timerinspelningar 

blir korrekta. Mer information om 

klockan finns i avsnittet ”Inställningar” 

på sidan 38. 

Ställ in timerinspelningar i menyn 

TIMERPROGRAMMERING. Här väljer du källa 

för inspelningen, programmets start- och 

stopptid, samt datum eller veckodagar som 

programmet visas på. 

Programmera en timerinspelning... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. 

> Tryck på  för att markera 

TIMERPROGRAMMERING. 

> Tryck på GO för att visa menyn för 

timerinspelningar. KÄLLA är markerat. 

> Tryck på  eller  för att stega mellan 

menyalternativen. 

> Använd sifferknapparna eller  och  för att 

mata in information för timerinspelningen, t.ex. 

kanalnummer, stopptid, och datum. Om du vill 

programmera en timerinspelning som ska 

återkomma varje dag eller vecka, markerar du 

DATUM och trycker på den gröna knappen. 

DATUM ändras till VECKODAGAR. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller...

> Tryck på GO för att spara inspelningen. 

Observera att du inte kan spela in program som är 

kopieringsskyddade av Macrovision. 

Om du sätter FUNKTIONSNIVÅ till AVANCERAD 

visas fler alternativ i menyn TIMERPROGRAMMERING. 

Mer information om innehållet i menyn 

TIMERPROGRAMMERING finns i avsnittet 

”Skärmmenyer” på sidan 44. 

Timerinspelningar

TIMER  PROGRAMMING 

GO 

SOURCE V.TUNER 

PROGRAM 1 

START  TIME 14:41 

STOP  TIME 15:41 

DATE THU  26 JUN 

PROTECTION OFF 

 
 store 
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*OBS! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen 

VMEM för VTAPE. 



Du kan kontrollera kommande timerinspelningar, 

samt redigera eller ta bort dem. Om 

timerinspelningar överlappar varandra anges 

detta när timerprogrammeringen lagras och 

visas i TIMERINDEX.  

De timerinspelningar du har programmerat 

(sådana som har ställts in för ett specifikt 

datum) listas kronologiskt, med nästa 

timerinspelning som ska utföras överst i listan. 

Timerinspelningar som ska göras dagligen 

eller varje vecka visas längst ned i listan. 

Varje timerinspelning identifieras av källa, 

programnamn (om tillgängligt), start- och 

stopptid samt datum eller veckodag. 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. 

> Tryck på  för att markera TIMERINDEX. 

> Tryck på GO för att visa listan över 

timerinspelningar. 

> Tryck på  eller  för att markera en 

timerinspelning. 

Redigera markerade timerinspelningar... 

> Tryck på GO för att kunna redigera 

timerinspelningarna. 

> Tryck på  eller  för att ändra exempelvis start- 

och stopptider, datum eller programnummer. 

> Tryck på  eller  för att bläddra igenom 

alternativen. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller...

> Tryck på GO för att lagra timerinspelningen  

och återgå till listan. 

Du kan redigera en timerinspelning medan den utförs, 

men fälten KÄLLA, PROGRAM och KVALITET är 

skyddade. 

Ta bort markerade timerinspelningar ... 

> Tryck på  för att ta bort timerinspelningen. 

> Tryck på den gula knappen för att bekräfta,  

eller tryck på  för att flytta tillbaka 

timerinspelningen till listan. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn eller välj en 

annan timerinspelning som ska tas bort. 

Röda start- och stopptider markerar inspelningar 

som överlappar varandra. 

Förkortningar för veckodagarna: 
 M … måndag 

 T … tisdag 

 O … onsdag 

 T … torsdag 

 F … fredag 

 L … lördag 

 S … söndag 

Kontrollera redan inställda timerinspelningar 

TIMER  INDEX

GO

TV  23 12:25-13:00 17 JUN 
TV TV  2  DK 14:00-14:45 17 JUN 
V.AUX THE  SOPRANOS 22:00- 23:20 19 JUN 
TV  MTV 12:25-12:00 21 JUN 
V.AUX 2 121 22:00-23:20 25 JUN 
SAT  1222 2:00- 3:20 25 AUG 
V.AUX  AUSTRALIA 12:15-12:30 25 AUG 

SAT  43  23:55- 2:15 M-W---S 
SAT  123  14:00-15:15 M--TF--  
SAT  CROCODIL 16:10-17:15 -T-TF-S 
TV  MTV 18:00-18:30 -T-TF-S 
SAT  WRC  RALL 13:00-13:45 ---TF-- 

 delete
 edit
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Obs! Om timerinspelningar av STB-program inte 

verkställs, kan anledningen vara att set-top boxen 

är för långsam att slå igång sig själv. Det kan avhjälpas 

genom ändring av en inställning i en servicemeny. 

Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare. 



>> Spela in program

Det finns två sätt att spela in program här och 

nu. Med det ena sättet kan du titta på en källa 

– exempelvis TV – medan du spelar in en annan 

källa, t.ex. STB (set-top box). Källan du vill spela 

in måste antingen finnas inbyggd i TV:n – 

exempelvis TV – eller vara direkt ansluten till 

den, t.ex. STB. Om du börjar spela in på detta 

sätt, kan du titta på en annan källa medan 

inspelningen pågår, men inte en tidigare gjord 

inspelning. Med det andra inspelningssättet 

kan du titta på en inspelning samtidigt som 

du gör en ny. 

Om du har startat en manuell inspelning från 

hårddiskinspelarens huvudmeny, kan du titta 

på en annan inspelning samtidigt. 

Observera att du inte kan starta en ny inspelning 

samtidigt som en annan inspelning görs, eller 

om hårddisken är full med skyddade 

inspelningar. 

Det går bara att använda V.TUNER om du sätter 

alternativet REPRISERA i hårddiskinspelarens meny 

INSTÄLLNINGAR till GRUNDLÄGGANDE eller 

UTÖKAD. Mer information finns i avsnittet 

”Inställningar” på sidan 38. 

Om du startar en inspelning medan 

hårddiskinspelaren är i standbyläge, fördröjs 

inspelningen med den tid det tar för 

hårddiskinspelaren att starta – d.v.s. upp till 35 

sekunder. 

Spela in en källa och titta på 

en annan källa samtidigt... 

Tryck två gånger på RECORD. 

Hårddiskinspelaren börjar 

automatiskt spela in det aktuella 

programmet. 

Om du vill titta på en annan 

källa under inspelningen, väljer 

du bara den källa du vill titta på – 

exempelvis DVD – med hjälp av 

Beo4. 

Tryck på VMEM* och sedan två 

gånger på STOP för att stoppa 

inspelningen. 

Tryck för att sätta systemet i 

standbyläge.

Det går inte att titta på ett STB-

program samtidigt som du spelar 

in ett annat. 

Göra en inspelning och titta på en tidigare 

inspelning samtidigt...

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa huvudmenyn. 

> Tryck på  för att markera en källa, exempelvis 

V.TUNER (för TV-program) eller STB (för program 

från en set-top box) och tryck sedan på GO för 

att sätta på den. 

> Välj den kanal du vill spela in. Tryck på  eller  

för att stega mellan kanalerna eller välj kanal 

med sifferknapparna.  

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa huvudmenyn igen. 

> Tryck på  för att markera SPELA IN och 

därefter på GO för att starta inspelningen. 

RECORD visas på displayen. Nu kan du spela 

upp en inspelning som finns lagrad i 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa huvudmenyn. 

> Tryck på GO för att visa menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

> Tryck på  eller  för att markera en tidigare 

gjord inspelning och därefter på GO för att 

starta uppspelningen. 

Stoppa inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa huvudmenyn. 

> Tryck på  för att markera STOPPA INSPELNING 

och tryck därefter på GO. 

Spela in här och nu 

RECORD
RECORD

DVD

V MEM
STOP
STOP

• 
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Obs! På vissa Beo4-fjärrkontroller kallas knappen 

VMEM för VTAPE 



Med en del TV-apparater från Bang & Olufsen går 

det att starta en inspelning genom att trycka på 

RECORD två gånger och sedan titta på en annan 

inspelning samtidigt som den första pågår. 

Om du vill ta reda på om din TV har stöd för denna 

typ av samtidig uppspelning och inspelning gör du 

på följande sätt: 

> Tryck på RECORD två gånger för att börja spela in. 

> Välj en annan källa att titta på, t.ex. DVD. 

> Tryck på V MEM. Om uppspelningen börjar 

automatiskt stödjer TV:n samtidig uppspelning 

och inspelning. 

Timerinspelningar via text-TV

Inspelningar kan programmeras via skärmmenyn 

eller direkt via relevant text-TV-sida. 

> Tryck på TV för att sätta på TV:n. 

> Tryck på TEXT för att sätta på text-TV. På vissa 

TV-apparater kan du trycka på RECORD för att 

få fram skärmmenyn, använda  eller  för att 

flytta markören och markera TEXT-TV och sedan 

trycka på GO. 

> Leta upp önskad text-TV-sida. 

> Tryck på RECORD eller MENU för att välja ett 

program som ska spelas in eller använd  för att 

gå till REC på text-TV:ns menylist och tryck på GO. 

> Tryck på  eller  för att gå till starttiden. 

> Tryck på GO för att välja den önskade starttiden. 

> Tryck på GO för att välja stopptid. Du kan ändra 

stopptiden genom att trycka på  och spela in 

två eller tre program i rad. 

> Kontrollera statusraden för inspelningen. 

Använd vid behov  eller  för att flytta mellan 

uppgifterna som angetts och  eller  eller 

sifferknapparna för att ändra dem. 

> Tryck på GO för att lagra timerinspelningen. 

PROGRAMMERING LAGRAD anger att 

timerinspelningen har lagrats. 

När du har lagrat timerinspelningarna rekommenderar 

vi att du kontrollerar deras datum i Timerindex. 

Hur du gör beskrivs på sidan 11. 

Om du har valt V.TUNER eller en ansluten set-top 

box som källa kan text-TV-tjänsterna antingen vara 

mycket begränsade – till exempel utan möjlighet 

att mata in siffror – eller inte gå att använda alls. 

Välj TV som källa innan du programmerar en 

timerinspelning via text-TV.  
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Spela upp inspelningar

Hårddiskinspelaren fungerar precis som 

en videobandspelare under uppspelning. 

Om du sätter på hårddiskinspelaren 

och väntar några sekunder startar 

uppspelningen av lagrade inspelningar 

automatiskt.  Om du sätter på den från 

standbyläge tar det upp till 35 sekunder 

innan hårddiskinspelaren startar. 

Under den tiden kan du använda 

menysystemet, men inte spela upp 

inspelningar. 

Bläddra genom de lagrade 

inspelningarna i skärmmenyn. 

Om inga andra instruktioner ges 

spelar hårddiskinspelaren upp den 

valda inspelningen från början till slut. 

Uppspelningen pausas sedan. 

När du väljer en inspelning som ska spelas upp, 

fortsätter hårddiskinspelaren automatiskt 

uppspelningen från det ställe där du slutade 

titta senast. Om du har sett klart hela 

inspelningen, startar den från början. 

Välja inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. 

> Tryck på GO för att visa menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

> Tryck på  eller  för att markera den inspelning 

du vill spela upp. Tecknet  längst ned i listan eller 

 överst i listan visar att det finns fler inspelningar. 

> Tryck på GO för att spela upp den markerade 

inspelningen. Uppspelningsinformation – tiden 

som gått och inspelningens totala längd – visas 

en kort stund på skärmen. 

Uppspelningsinformationen kan visas igen när 

som helst under uppspelningen genom att du 

trycker på GO. Tryck på EXIT för att dölja uppspel

ningsinformationen eller vänta tre sekunder. 

Menyn HÅRDDISKINNEHÅLL kan när som helst tas 

fram under uppspelning genom att du trycker och 

håller ner GO. Kontrollfältet längst upp visar hur 

full hårddisken är. En röd punkt markerar att en 

inspelning är skyddad. För mer information om hur 

du skyddar inspelningar, se ”Redigera inspelningar” 

på sidan 18. 

Automatisk uppspelning av inspelningar... 

Tryck på VMEM* för att sätta på 

hårddiskinspelaren. Den inspelning som du tittade 

på senast börjar automatiskt spelas upp från det 

ställe där du slutade titta. Andra inspelningar kan 

dock spelas upp istället: 

– Om du har gjort timerinspelningar sedan du 

senast tittade på en inspelning, visas den 

senaste timerinspelningen från början. 

– Om en timerinspelning pågår, visas den från 

början. Detta avbryter inte inspelningen! 

Välja inspelningar 

HARD  DISC  CONTENT 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 01:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30  
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55  
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15  

 delete 
protection on play 
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Under uppspelning kan du spola framåt och 

bakåt, spela upp i slowmotion och stega framåt 

bildruta för bildruta eller minut för minut. 

Spela upp och växla mellan 

inspelningar... 

Tryck för att spela upp den 

markerade inspelningen. 

Tryck på  eller  för att växla till 

föregående eller nästa inspelning. 

Använd sifferknapparna för att 

ange en specifik tidpunkt du vill 

hoppa till i inspelningen. 

Tryck på  eller  upprepade 

gånger för att stega framåt  

eller bakåt minut för minut i 

inspelningen. 

Tryck på den gröna knappen  

för att spola bakåt under 

uppspelningen. Tryck igen  

för att ändra hastigheten. 

Tryck på den gula knappen  

för att spola framåt under 

uppspelningen. Tryck igen  

för att ändra hastigheten. 

Tryck på den blå knappen för 

långsam uppspelning. Tryck igen 

för att ändra hastigheten. 

Det går inte att spela upp 

inspelningen långsamt bakåt. 

Pausa och stoppa 

uppspelningar... 

Tryck för att pausa 

uppspelningen. 

Tryck på  eller  upprepade 

gånger i pausläge för att stega 

framåt eller bakåt bildruta för 

bildruta i inspelningen. 

Tryck på STOP igen för att stoppa 

uppspelningen helt och hållet. 

Menyn HÅRDDISKINNEHÅLL visas. 

Tryck för att fortsätta 

uppspelningen. 

När uppspelningen har varit 

pausad eller bilden inte har 

ändrats under åtta minuter, 

tonar hårddiskinspelaren 

automatiskt ned kontrast  

och ljusstyrka. 

Spela upp inspelningar 

STOP 

    

STOP 

GO 

GO 

     

0 – 9 
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Under uppspelning kan du visa en kort lista 

över inspelningarna. Den inspelning som 

spelas upp är markerad.  

Bläddra genom inspelningarna... 

> Tryck två gånger på GO under uppspelningen. 

En meny visas på den nedre delen av skärmen 

och den aktuella inspelningen är markerad. 

> Tryck på  eller  för att bläddra genom de 

övriga inspelningarna. Den markerade inspelningen 

spelas upp i bakgrunden. 

> Tryck på GO för att välja en inspelning som ska 

spelas upp. 

Menyn som används för att bläddra genom 

inspelningarna. Den aktuella inspelningen  

är markerad och du kan bläddra genom 

inspelningarna på hårddisken. Upp till fem 

inspelningar kan visas samtidigt. 

>> Spela upp inspelningar

Bläddra genom inspelningar 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
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OBS! Om du har satt FUNKTIONSNIVÅ till 

AVANCERAD och grupperat inspelningarna  

kan du bläddra genom inspelningarna i grupper. 

Information om hur man ställer in funktionsnivån 

finns i avsnittet ”Inställningar” på sidan 36. 

Information om hur man grupperar inspelningarna 

finns i avsnittet ”Använda grupper” på sidan 24. 
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Skyddade inspelningar är uteslutna från 

utrymmeshanteringen. Om hårddisken är full 

och alla inspelningar är skyddade kan inga 

timerinspelningar eller manuella inspelningar 

göras. Dessutom avbryts den pågående 

inspelningen automatiskt om hårddiskens 

hela kapacitet har fyllts. 

Skydda inspelningar ... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  eller  för att markera den 

inspelning du vill skydda. 

> Tryck på den röda knappen för att skydda 

inspelningen. Tryck på den röda knappen  

igen för att ta bort skyddet. 

> Tryck på EXIT för att lämna menyn. 

I menyn HÅRDDISKINNEHÅLL kan du välja 

inspelningarna du vill skydda, liksom ta bort 

inspelningar du inte vill ha kvar. 

Redigera inspelningar

Om hårddisken är full och du har 

programmerat en timerinspelning 

eller startar en manuell inspelning, 

kommer hårddiskinspelaren automatiskt 

att göra plats för den nya inspelningen 

genom att ta bort gamla. 

Du kan emellertid skydda viktiga 

inspelningar genom att utesluta  

dem från den här funktionen. 

Du kan även ta bort inspelningar  

själv när du vill för att göra plats  

på hårddisken. 

Skydda inspelningar

HARD  DISC  CONTENT 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 01:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30  
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55  
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15  

 delete 
protection on play 
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Du kan när som helst ta bort inspelningar 

som du inte vill ha kvar, inklusive skyddade 

inspelningar. 

Ta bort inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den inspelning du vill 

ta bort. 

> Tryck på  för att ta bort inspelningen – nu visas 

inspelningen i gult. 

> Tryck på den gula knappen för att bekräfta eller 

tryck på  för att flytta tillbaka inspelningen till 

listan. 

> Markera en annan inspelning som ska tas bort 

eller tryck på EXIT för att stänga menyn. 

Utrymmeshantering och skydd 
Hårddiskinspelaren har en funktion för 

utrymmeshantering. Den skapar automatiskt plats 

för manuella inspelningar och timerinspelningar 

om det behövs. Detta sker genom att så mycket 

innehåll som krävs raderas från hårddisken. Detta 

görs enligt följande regler: 

– Skyddade inspelningar tas aldrig bort. 

– Inspelningar som någon har tittat på eller redigerat, 

raderas före inspelningar som ingen har tittat på 

eller redigerat. 

– De äldsta inspelningarna tas först bort. 

– Det maximala antalet inspelningar som kan lagras 

på hårddisken är 300. 

– Timerinspelningar utförs inte om hårddisken är 

full och alla inspelningar är skyddade. Eventuella 

pågående inspelningar avbryts automatiskt när 

hårddiskens hela kapacitet har fyllts. 

Ta bort inspelningar
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Pausa och reprisera pågående program 

Med hårddiskinspelaren kan du ta en 

paus mitt i ett TV- eller STB-program, 

utan att behöva missa något. Pausa 

bara programmet och fortsätt titta 

när du har tid igen. 

Hårddiskinspelaren börjar spela in det 

pågående programmet i en buffert 

med tre timmars kapacitet i samma 

ögonblick du sätter på en källa, så att 

du kan se det du missade under tiden 

du var borta. Hårddiskinspelaren 

fortsätter att spara programmet 

under repriseringen, så du kan vara 

säker på att få se hela programmet. 

Du kan när du vill byta till livesignalen 

istället. 

För att kunna pausa och reprisera ett program 

och för att kunna använda den inbyggda 

tunern (V.TUNER), måste du först sätta 

alternativet REPRISERA i menyn 

INSTÄLLNINGAR till GRUNDLÄGGANDE eller 

UTÖKAD. Dessa inställningar bestämmer när 

hårddiskinspelaren börjar spara ett program 

till bufferten. 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa huvudmenyn. 

> Tryck på  för att markera V.TUNER eller STB 

och tryck på GO  för att sätta på källan. 

> Hårddiskinspelaren börjar automatiskt spara det 

pågående TV- eller STB-programmet i bufferten.

> Tryck på  eller  för att välja en kanal. Du kan 

även använda sifferknapparna för att välja 

kanalen direkt. 

> Tryck på STOP för att pausa det pågående 

programmet. Statusfönstret visas på skärmen. 

Nu kan du reprisera den del av programmet 

som har sparats i bufferten. 

> För att återgå till det pågående programmet trycker 

du på V MEM* och den färgade knappen för 

önskad källa. Du kan även tillfälligt ”hoppa” till 

det pågående programmet och sedan tillbaka till 

repriseringen genom att trycka på  och sedan . 

Tänk på att du inte kan pausa eller reprisera ett 

program under tiden hårddiskinspelaren spelar in 

ett annat program eller kopierar en inspelning. Du 

kan inte heller pausa eller reprisera program som 

kopieringsskyddas av Macrovision. Om du har pausat 

ett program i tre timmar börjar hårddiskinspelaren 

automatiskt reprisera från det ställe där du pausade 

programmet. 

Om du vill kunna pausa och reprisera ett pågående 

TV-program måste du välja V.TUNER istället för att 

trycka på TV-knappen på Beo4! 

Exempel på statusfönstrets utseende. Ett program 

repriseras efter en paus. Tiden som visas till vänster 

anger hur lång tid det pågående programmet har 

kopierats till bufferten – 19 minuter. Tiden till höger 

visar att den aktuella visningen ligger fem minuter 

efter livesignalen. 

Det är inte bara TV-program som kan pausas  

och repriseras, utan även set-top box-program, 

förutsatt att du har en set-top box ansluten till 

hårddiskinspelaren. 

Pausa program

- 0:19 REPLAY  -0:05 

MENU 

Menu stb
v.tuner record

HARD  DISC  CONTENT 

TIMER  PROGRAMMING 

TIMER  INDEX 

SETUP 

V.TUNER 

STB 

RECORD 
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Under reprisering kan du spola framåt och 

bakåt i bufferten, spela upp i slowmotion och 

stega framåt bildruta för bildruta eller minut 

för minut. 

Reprisera ett program du har pausat... 

Tryck för att reprisera 

programmet. 

Använd sifferknapparna för att gå 

till en specifik tidpunkt i bufferten. 

Tryck på  eller  upprepade 

gånger för att stega framåt eller 

bakåt minut för minut under 

repriseringen. 

Tryck på den gröna knappen  

för att spola bakåt under 

repriseringen. Tryck igen för  

att ändra hastigheten. 

Tryck på den gula knappen  

för att spola framåt under 

repriseringen. Tryck igen för  

att ändra hastigheten. 

Tryck på den blå knappen för 

långsam uppspelning. 

Tryck igen för att ändra 

hastigheten. 

Det går inte att spela upp 

långsamt bakåt under repriseringen.

Tryck för att fortsätta reprisera 

programmet från bufferten. 

Tryck på  för att tillfälligt ”hoppa” 

till livesignalen och  för att hoppa 

tillbaka.  

Tryck för att pausa repriseringen 

När repriseringen pausats kan  

du trycka på  eller  upprepade 

gånger för att stega framåt eller 

bakåt bildruta för bildruta genom 

programmet. 

När du kommer till slutet eller 

början av repriseringsbufferten, 

kommer repriseringen automatiskt 

att starta från den punkten.  

Du kan inte titta på text-TV 

under reprisering. 

Du kan när som helst växla mellan olika livekällor, 

exempelvis mellan V.TUNER och STB, men den källa 

du lämnar sparas inte längre i bufferten efter bytet. 

Istället sparas den nya källan. 

Om du växlar till en källa som inte visas live, till 

exempel DVD, kommer hårddiskinspelaren att 

sluta spara till bufferten och avsluta repriseringen. 

Viktigt!

Innehållet i repriseringsbufferten är inte skyddat. 

Om bufferten är full och du fortsätter att spara 

program i den, kommer det äldsta innehållet att 

tas bort. 

Om du vill vara helt säker på att få behålla ett 

program, ska du starta inspelningen genom att 

välja SPELA IN från huvudmenyn. 

Reprisera program

GO 

0 – 9 

    

 

 

 

GO 

 
 

STOP 
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Du kan kopiera innehållet i 

repriseringsbufferten till listan 

HÅRDDISKINNEHÅLL när som helst genom att 

göra en manuell inspelning. Om du påbörjar 

en manuell inspelning under repriseringen, 

startar inspelningen när du väljer SPELA IN i 

huvudmenyn. 

> Tryck på den gröna knappen för att spola bakåt 

till det ställe där du vill starta inspelningen.

> Tryck på STOP för att pausa repriseringen. 

> Tryck på VMEM och därefter på den blå 

knappen för att starta den manuella 

inspelningen. Den manuella inspelningen startar 

från det ställe du har valt i repriseringsbufferten. 

>> Pausa och reprisera pågående program 

Kopiera från repriseringsbufferten 
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Avancerade funktioner

Använda grupper, 24 

 • Gruppera inspelningar 

 • Visa inspelningarna i en grupp 

 • Byta namn på grupper 

 • Flytta grupper 

Redigera inspelningar, 28

 • Ta bort hela inspelningar 

 • Dela upp en inspelning i två delar 

 • Klippa inspelningar 

 • Skydda inspelningar 

 • Namnge inspelningar 

 • Kopiera till externa inspelare 

Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll, 32

 • Aktivera vuxenkontroll 

 • Ställa in en vuxenkontrollkod 

Använda ansluten videoutrustning med Beo4, 34 

 • Meny för Peripheral Unit Controller 

 • Direkt användning av Beo4 

 • Använda utrustningens menyer 

 • Använda ansluten utrustning i ett linkrum 

Inställningar, 36 

 • Justera inställningar 

Förbereda hårddiskinspelaren för användning, 38 

 • Placering 

 • Anslutningar 

 • Rengöring 

 • Uttagspanelen 

I det här avsnittet får du information 

om extrafunktionerna du får tillgång 

till när du sätter FUNKTIONSNIVÅ till 

AVANCERAD. 

Funktionerna i nivån 

GRUNDLÄGGANDE finns beskrivna  

i avsnittet ”Daglig användning“. 

Dessa funktioner finns även med  

i nivån AVANCERAD. 

Mer information om menyn 

FUNKTIONSNIVÅ finns i avsnittet 

”Inställningar” på sidan 38. 

Det här avsnittet beskriver även den 

inbyggda Peripheral Unit Controller-

enheten och hur man använder 

utrustning som är ansluten till 

hårddiskinspelaren. 
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Använda grupper

Om du har lagrat många inspelningar 

och snabbt vill komma till dina favoriter 

utan att varje gång behöva gå igenom 

hela listan, kan du placera dem i 

grupper. 

Det finns åtta fördefinierade grupper 

– FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER, 

BARN, TV-DRAMA, NATUR och RESOR. 

Grupperna är redan namngivna, men du 

kan ge dem egna namn om du önskar. 

När du har skapat och valt en viss grupp, 

behöver du bara gå igenom de 

inspelningar som hör till den gruppen. 

Innehållet på hårddisken sorteras alltid efter 

datum och den senaste inspelningen visas 

överst. Gruppnamnet visas i det övre högra 

hörnet i menyn HÅRDDISKINNEHÅLL. 

Gruppera inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. Listan över alla 

inspelningar på hårddisken visas på skärmen. 

ALLA betyder att listan som visas innehåller alla 

inspelningar. 

> Tryck på  eller  för att markera den inspelning 

du vill placera i en grupp. 

> Tryck på den röda knappen för att visa menyn 

ALTERNATIV. 

> Tryck på  för att markera GRUPP. 

> Tryck på  eller  för att välja grupp. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller... 

> Tryck på GO för att spara inställningen.

Gruppera inspelningar via menyn ALTERNATIV. 

Gruppera inspelningar

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION ON 
GROUP MOVIES 
NAME THE  SOPRANOS 
PARENTAL LOCK OFF 

  
back store 
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Du kan när som helst visa innehållet i en 

grupp. Tomma grupper visas inte i menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

Visa inspelningarna i en grupp... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. Listan över alla 

inspelningar på hårddisken visas på skärmen.  

> Tryck på  för att visa nästa grupp. 

> Tryck på  upprepade gånger för att stega 

mellan grupperna. 

När du hittat den grupp du önskar...

> Tryck på  eller  för att stega mellan 

inspelningarna.

> Tryck på GO för att spela upp den markerade 

inspelningen. 

I menyn HÅRDDISKINNEHÅLL visas gruppnamnet i 

menyns övre högra hörn. Tryck på  eller  för att 

stega mellan grupperna. ALLA betyder att listan som 

visas innehåller alla inspelningar.

Visa inspelningarna i en grupp

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30  
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55  
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15  

edit group 
options play 
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Ibland kan det vara praktiskt att namnge 

grupper efter den typ av inspelningar som 

finns i den eller efter den person som har 

gjort dem. 

Byta namn på grupper... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. 

> Tryck på  för att markera INSTÄLLNINGAR och 

tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera GRUPPER och tryck 

på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den grupp du vill 

byta namn på. 

> Tryck på den gröna knappen för att byta namn 

på gruppen. 

> Tryck på  eller  för att välja de enskilda 

tecknen i namnet. 

> Tryck på  för att gå vidare till nästa tecken. 

> Tryck på GO för att spara namnet. Upprepa vid 

behov dessa steg för att namnge andra grupper. 

> Tryck på EXIT för att lämna menyn. 

>> Använda grupper

Byta namn på grupper 

GROUPS 

character next 
 store GO 

MOVIES 

SPORTS 

SCIENCE 

NEWS 

CHILDREN 

TV  DRAMA 

NATURE 

TRAVEL 
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Du kan ändra i vilken ordning grupperna står 

när du bläddrar genom grupperna i menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

Flytta en grupp... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. 

> Tryck på  för att markera INSTÄLLNINGAR och 

tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera GRUPPER och tryck 

på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den grupp du vill 

flytta. 

> Tryck en gång på  för att flytta gruppen. 

Gruppen flyttas ut ur listan. 

> Tryck på  eller  för att flytta gruppen till det 

ställe där du vill ha den i listan. 

> Tryck på  för att flytta tillbaka gruppen i listan 

eller byta plats med gruppen som just nu finns 

på den önskade platsen i listan. 

> Nu kan du flytta gruppen som fanns på den nya 

platsen och upprepa stegen. 

> Tryck på EXIT för att lämna menyn. 

Flytta grupper 

GROUPS 

  
move move 

. . .  MOVIES 

SPORTS 

SCIENCE 

NEWS 

CHILDREN 

TV  DRAMA 

NATURE 

TRAVEL 
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Redigera inspelningar

När inspelningen är klar kan du radera 

den, korta ned den, kopiera den till 

en ansluten inspelare (exempelvis en 

DVD-inspelare) eller dela upp den i två 

separata inspelningar. 

I menyn ALTERNATIV kan du även 

aktivera, ändra eller avaktivera 

inställningar för den valda inspelningen. 

Du kan byta namn på inspelningen, 

placera den i en grupp samt välja 

inställningar för skydd och vuxenkontroll. 

Ta bort hela inspelningar 

Du kan ta bort inspelningar som du inte vill 

ha kvar, inklusive skyddade inspelningar. 

Ta bort inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den inspelning du vill 

ta bort. 

> Tryck på den gröna knappen för att visa menyn 

REDIGERA. 

> Tryck på GO  för att ta bort inspelningen – nu visas 

inspelningen i gult. 

> Tryck på den gula knappen för att bekräfta eller 

tryck på  för att flytta tillbaka inspelningen till 

listan. 

> Markera en annan inspelning som ska tas bort eller 

tryck på EXIT för att stänga menyn. 

Dela upp en inspelning i två delar 

Du kan dela upp en inspelning i två delar. 

Därigenom kan det bli enklare för dig att 

exempelvis hitta en viss scen när du letar  

dig fram i en lång inspelning. 

Dela upp en inspelning i två delar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den inspelning du vill 

dela upp. 

> Tryck på den gröna knappen för att visa menyn 

REDIGERA. 

> Tryck på  för att markera DELA och tryck därefter 

på GO. Den valda inspelningen är pausad på det 

ställe där du slutade titta senast. 

> Tryck på den gröna eller gula knappen för att 

spola genom inspelningen fram till det ställe där 

du vill dela den. Tryck på STOP för att pausa 

uppspelningen på detta ställe. 

> Tryck på den röda knappen för att dela 

inspelningen på det valda stället. DELA 

INSPELNING? visas. 

> Om du har ändrat dig trycker du på den röda 

knappen för att avbryta delningen. Eller... 

> Tryck på GO för att bekräfta. Inspelningen delas 

upp. Var och en av de två ”halvorna” behåller 

originalinspelningens namn, men du kan ändra 

namnen när du vill på det sätt som beskrivs på 

sidan 30. Tiderna som visas på skärmen – starttid 

och spelad tid – ändras. 

Du kan även välja att dela inspelningen vid en viss 

tidpunkt med hjälp av sifferknapparna på Beo4. 
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Du kan klippa bort delar av en inspelning. 

Välj bara ett ställe i inspelningen och ange 

om du vill klippa bort det som kommer före 

eller efter det stället. Du kan inte ta bort en 

del mitt i en inspelning. 

Klippa inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den inspelning du  

vill klippa. 

> Tryck på den gröna knappen för att visa menyn 

REDIGERA. 

> Tryck på  för att markera KLIPP och tryck därefter 

på GO. Den valda inspelningen är pausad på det 

ställe där du slutade titta senast. 

> Tryck på den gröna eller gula knappen för att 

spola genom inspelningen fram till det ställe  

du vill klippa från. Tryck på STOP för att pausa 

uppspelningen på detta ställe. 

> Om du vill klippa bort början på inspelningen – 

fram till pausen – ska du trycka på . För att klippa 

bort slutet på inspelningen – från pausen – ska 

du trycka på . 

> Om du har ändrat dig ska du trycka på  eller  

för att avbryta klippningen. Eller... 

> Tryck på den gula knappen för att bekräfta. 

Inspelningen klipps och tidsuppgifterna som 

visas på skärmen – för spelad tid och total  

längd på inspelningen – ändras. 

Klippa inspelningar 

Dela en inspelning i två vid en tidpunkt du själv väljer. 

Klippa en inspelning. 

trim to start trim to end 

0:12 PAUSE 1:34 

split 

0:12 PAUSE 1:34 
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>> Redigera inspelningar

Skydda inspelningar 

Skyddade inspelningar är alltid uteslutna från 

utrymmeshanteringen. Om hårddisken är full 

och alla inspelningar är skyddade kan inga 

timerinspelningar eller manuella inspelningar 

göras. Dessutom avbryts den pågående 

inspelningen automatiskt om hårddiskens 

hela kapacitet har fyllts. 

Skydda inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  eller  för att markera den inspelning 

du vill skydda. 

> Tryck på den röda knappen för att visa menyn 

ALTERNATIV. SKYDD är redan markerat. 

> Tryck på  eller  för att välja PÅ. Välj AV för att 

avaktivera skyddet för den valda inspelningen. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller... 

> Tryck på GO för att spara inställningen. 

Namnge inspelningar 

Om ett inspelat TV-program inte namnges 

automatiskt, eller om du har gjort en manuell 

inspelning, kan du namnge inspelningen för 

att göra det lättare att hitta den i menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

Namnge inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  eller  för att markera den inspelning 

du vill namnge. 

> Tryck på den röda knappen för att visa menyn 

ALTERNATIV. 

> Tryck på  för att markera NAMN och tryck på 

den gröna knappen på Beo4. Därefter kan du 

redigera namnet. 

> Om du vill ta bort det aktuella namnet innan du 

anger ett nytt ska du trycka på den gula knappen 

på Beo4. Hela namnet tas bort. 

> Tryck på  eller  för att välja de enskilda tecknen 

i namnet. 

> Tryck på  för att gå vidare till nästa tecken. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller... 

> Tryck på GO för att spara inställningen. 

Skydda inspelningar du vill behålla. 

Ge en inspelning ett namn. 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION ON
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
PARENTAL LOCK OFF

  
back store 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION OFF 
GROUP  
NAME THE  SOPRANOS 
PARENTAL LOCK  

character next 
back accept 
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Vi rekommenderar att du kopierar dina viktiga 

inspelningar till en inspelare som är ansluten 

till hårddiskinspelaren, exempelvis en DVD-

inspelare. 

Kopiera inspelningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera den inspelning du  

vill kopiera. 

> Tryck på den gröna knappen för att visa menyn 

REDIGERA. 

> Tryck på  för att markera EXTERN KOPIA och 

tryck därefter på GO. 

Om den externa inspelaren kommer från  

Bang & Olufsen, eller om du har en DVD Controller 

från Bang & Olufsen, startar hårddiskinspelaren den 

externa inspelaren och spelar upp den valda 

inspelningen från början. I annat fall måste du sätta 

på den externa inspelaren och starta inspelningen 

manuellt. Huvudmenyn visas en kort stund på 

skärmen, med meddelandet EXTERN KOPIERING 

PÅGÅR och en indikering på hur lång tid som återstår. 

Efter några sekunder visas den aktuella inspelningen. 

För att avbryta kopieringen till den externa 

inspelaren... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Huvudmenyn visas på skärmen, med 

meddelandet EXTERN KOPIERING PÅGÅR och 

en indikering på hur lång tid som återstår. 

> Tryck på den gula knappen för att avbryta den 

externa kopieringen. 

När kopieringen är klar försätter 

hårddiskinspelaren både sig själv och den externa 

inspelaren i standbyläge. Om den externa inspelaren 

inte kommer från Bang & Olufsen, och du inte har 

en DVD Controller från Bang & Olufsen, måste du 

stänga av den externa inspelaren manuellt. 

Kopiera till en extern inspelare. Under tiden en 

inspelning kopieras till en extern inspelare, kan du 

inte titta på inspelningar på hårddiskinspelaren. 

Kopiera till externa inspelare 
MENU 

HARD  DISC  CONTENT 

TIMER  PROGRAMMING 

TIMER  INDEX 

SETUP 

   
  stop 

EXTERNAL  COPY 
IN  PROGRESS 

REMAINING  TIME  1:35 
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Mata in vuxenkontrollkoden för att titta  

på inspelningar som är skyddade med 

vuxenkontroll. Om en felaktig kod anges  

tre gånger visas huvudmenyn. 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. HÅRDDISKINNEHÅLL är redan 

markerat. 

> Tryck på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  eller  för att markera den 

inspelning du vill begränsa åtkomsten till. 

> Tryck på den röda knappen för att visa menyn 

ALTERNATIV. 

> Tryck på  för att markera VUXENKONTROLL. 

Den aktuella inställningen visas. 

> Tryck på . Hårddiskinspelaren uppmanar dig 

att ange vuxenkontrollkoden. 

> Ange koden med hjälp av sifferknapparna på 

Beo4. När du har matat in den sista siffran 

ändras inställningen för VUXENKONTROLL.  

Du har nu tillgång till alla inspelningar tills du 

sätter hårddiskinspelaren i standbyläge. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller... 

> Tryck på GO för att spara inställningen. 

Begränsa åtkomsten till inspelningar – vuxenkontroll

Du kan förhindra att andra personer 

kommer åt dina inspelningar genom 

att aktivera funktionen vuxenkontroll. 

För att kunna använda funktionen måste 

du först ange en vuxenkontrollkod. 

I menyn VUXENKONTROLLKOD kan du 

ange en kod som begränsar åtkomsten 

till dina inspelningar. 

Aktivera vuxenkontroll 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION OFF
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
ENTER  CODE . . . .

  
back  
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Om du råkar glömma koden kan du ange 

9999 tre gånger när GAMMAL KOD är 

markerat. Då sätts koden till 0000 och  

du kan ange en ny kod. 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny. 

> Tryck på  för att markera INSTÄLLNINGAR  

och tryck därefter på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  för att markera 

VUXENKONTROLLKOD och tryck därefter på 

GO för att visa menyn. 

> Ange koden med hjälp av sifferknapparna. 

> Ange koden igen för att bekräfta.

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller ... 

> Tryck på GO för att spara inställningen. 

Ställa in en vuxenkontrollkod 

PARENTAL  LOCK  CODE 

OLD  CODE  . . . . 

NEW  CODE  . . . . 

CONFIRM  CODE . . . . 
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Använda ansluten videoutrustning med Beo4 

Den inbyggda Peripheral Unit 

Controller-enheten fungerar som  

tolk mellan videoutrustningen som  

är ansluten till hårddiskinspelaren 

(exempelvis en set-top box) och 

fjärrkontrollen Beo4. 

Du kan använda fjärrkontrollen Beo4 

för att få tillgång till de kanaler och 

funktioner som din utrustning erbjuder. 

Vissa funktioner är tillgängliga via 

Beo4 när du sätter på utrustningen. 

Ytterligare funktioner är tillgängliga 

via en Peripheral Unit Controller-

meny som kan visas på skärmen. 

Se efter i produktens bruksanvisning 

för information om de olika funktioner 

som din utrustning erbjuder. 

För att få ytterligare information om 

vilken utrustning som stöds kan du 

kontakta din Bang & Olufsen-

återförsäljare.

Knapparna på fjärrkontrollerna för din 

utrustning stämmer eventuellt inte överens 

med de på Beo4. Genom att öppna menyn 

för Peripheral Unit Controller på skärmen  

kan du se vilka av knapparna på Beo4 som 

aktiverar olika tjänster eller funktioner. 

Tryck på VMEM och sedan på 

den gula knappen för att sätta 

på den anslutna utrustningen.  

Tryck på MENU och därefter  

på GO för att visa menyn för 

Peripheral Unit Controller. 

Tryck på den sifferknapp  

som aktiverar den önskade 

funktionen, eller... 

... tryck på någon av de färgade 

knapparna för att aktivera en 

funktion. 

Exempel på en Peripheral Unit Controller-meny – 

Beo4-knapparna visas till vänster på menyn och 

funktionerna de kontrollerar visas till höger. 

Menyn kan även lista knapparna på fjärrkontrollen 

för din anslutna utrustning. 

Meny för Peripheral Unit Controller

V MEM 
 

MENU 
GO

1 – 9 

  
  

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5
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Direkt användning av Beo4 

Om du vet vilken av knapparna på Beo4 som 

aktiverar den funktion du önskar, kan du 

aktivera funktionen utan att först visa 

Peripheral Unit Controller-menyn. 

När utrustningen är på... 

Tryck på GO och sedan på den 

sifferknapp som aktiverar den 

önskade funktionen. 

Tryck på någon av de färgade 

knapparna för att aktivera en 

funktion. 

Tryck på GO och sedan på  

eller  för att stega upp eller  

ner bland, exempelvis, set-top 

boxens kanaler. 

Håll GO nedtryckt för att få fram 

kanalguiden eller texten  

”Now/Next” på skärmen om du 

använder en set-top box som 

stödjer dessa funktioner. 

Använda utrustningens menyer 

När du har aktiverat den anslutna 

utrustningen kan du använda dess  

egna menyer med Beo4. 

När utrustningens menyer 

visas... 

Flyttar markören uppåt eller nedåt. 

Flyttar markören åt vänster eller 

höger.

Väljer och aktiverar en funktion. 

Tryck på GO och sedan på  eller 

 för att flytta mellan menysidor 

eller stega i kanallistor. 

Avslutar menyer eller går tillbaka 

till en föregående meny.* 

Använd sifferknapparna för att 

mata in information i menyer 

eller tjänster vid behov.

Avslutar menyer, öppnar eller 

stänger olika lägen, t.ex. radio. 

Använd de färgade knapparna 

enligt anvisningarna i menyerna 

för din anslutna utrustning. 

*Beroende på vilken källa du har 

valt kan du behöva trycka två 

gånger på EXIT istället för på 

STOP för att gå tillbaka till en 

föregående meny. 

Använda ansluten utrustning i ett 
linkrum 

Om din set-top box är ansluten till TV:n i 

huvudrummet via hårddiskinspelaren, eller 

ansluten direkt till TV:n, kan du styra set-top 

boxen från TV:n i linkrummet. Peripheral 

Unit Controller-menyn kan emellertid inte 

visas på TV-skärmen i linkrummet. 

Tryck för att sätta på utrustning i 

huvudrummet. 

Tryck på GO och därefter på den 

sifferknapp som aktiverar den 

önskade funktionen. 

Tryck på någon av de färgade 

knapparna för att aktivera en 

funktion. 

GO 
1 – 9 

  
  

GO 
 
 

GO 

 
 

     

GO 
GO 

GO 
     

STOP

1 – 9 

EXIT

 
  

V MEM 
 

GO 
1 – 9 
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Inställningar

Du kan aktivera, justera och avaktivera 

funktioner som rör den dagliga 

användningen av hårddiskinspelaren. 

Detta gör du i menyn INSTÄLLNINGAR. 

I menyn INSTÄLLNINGAR kan du göra 

inställningar för: 

– Funktionsnivå (grundläggande eller 

avancerad) 

– Vuxenkontroll, som begränsar 

åtkomsten till inspelningar 

– Grupper, som du kan placera 

inspelningar i 

– Inspelningskvalitet 

– Längden på manuella inspelningar 

– Registrering av produkter som 

ansluts till hårddiskinspelaren, 

exempelvis en set-top box 

– Pausning och reprisering av 

pågående program  

– Menyspråk 

– Fininställning av TV-kanaler 

– Den inbyggda klockan. 

De två alternativen för funktionsnivå – 

GRUNDLÄGGANDE och AVANCERAD – avgör 

innehållet i menyn INSTÄLLNINGAR. 

Inställningar för vuxenkontroll, grupper, 

inspelningskvalitet och reprisering finns 

endast med om du har satt funktionsnivån  

till AVANCERAD. 

Justera inställningar... 

> Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa hårddiskinspelarens 

huvudmeny.  

> Tryck på  för att markera INSTÄLLNINGAR  

och tryck därefter på GO för att visa menyn. 

> Tryck på  eller  för att hoppa mellan de olika 

menyalternativen. 

> Tryck på GO för att välja ett alternativ. 

> Tryck på  eller  eller använd sifferknapparna 

för att ändra inställningarna. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn, eller... 

> Tryck på GO för att spara inställningen. 

Aktivera, justera och avaktivera 

hårddiskinspelarens funktioner via menyn 

INSTÄLLNINGAR. 

Om du har anslutit en set-top box till 

hårddiskinspelaren och registrerat den i 

hårddiskinspelarens meny ANSLUTNINGAR, måste 

du välja din set-top box i ovanstående meny. 

Justera inställningar 

SETUP 

GO 

FEATURE  LEVEL 

PARENTAL  LOCK  CODE 

GROUPS 

RECORDING  QUALITY 

RECORDING  DURATION 

CONNECTIONS 

REPLAY 

MENU  LANGUAGE 

EXTRA 
 
 select 

STB  SETUP 

SELECTOR 
NOKIA  9800S/025 
NOKIA  9602S 
NOKIA  9820T 
NOKIA  9200 
NOKIA  D-BOX II 
NOKIA  D-BOX 
NOKIA  9850T 
PACE  DTR730-IM 
PHILIPS  DTX637x 
PACE  DSR600 
SKY  DIGITAL 
CANALdig  DK/S/N 
CANAL+  SAT  r2 

   
more  store GO 
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Vad som finns i menyn INSTÄLLNINGAR... 
FUNKTIONSNIVÅ... Alternativen är 

GRUNDLÄGGANDE och AVANCERAD. 

Alternativet GRUNDLÄGGANDE innehåller 

funktioner för att använda hårddiskinspelaren 

precis som en videobandspelare, medan du 

med alternativet AVANCERAD även kan 

exempelvis gruppera inspelningar och begränsa 

åtkomsten till inspelningar med vuxenkontroll. 

(VUXENKONTROLLKOD)... Gör att du kan 

begränsa åtkomsten till inspelningarna med en 

åtkomstkod. Använd sifferknapparna för att 

ange koden. 

(GRUPPER)... Det finns åtta fördefinierade grupper 

som du kan placera dina inspelningar i. Du kan 

flytta och byta namn på dessa grupper i menyn 

GRUPPER. Använd pilknapparna för att ändra 

ordningen som grupperna visas i. Tryck på den 

gröna knappen för att byta namn på dem. Tryck 

på  eller  för att välja tecken och  eller  

för att flytta mellan de olika teckenplatserna i 

namnet. Tryck på GO när du är klar. 

(INSPELNINGSKVALITET)... Anger inspelningens 

kvalitet. Alternativen är STANDARD och HÖG. 

Observera att inspelningarna tar mindre plats 

på hårddisken om du väljer STANDARD. 

INSPELNINGSTID... Anger en standardlängd för 

manuella inspelningar. Därigenom slipper du 

stänga av de manuella inspelningarna själv. 

ANSLUTNINGAR... Registrera produkter som du 

har anslutit till hårddiskinspelaren: set-top box 

(STB), videobandspelare (V.TAPE), DVD-spelare 

(DVD), dekoder (DECODER) eller annan utrustning 

(V.AUX). Tryck på  för att markera den produkt 

du har anslutit och tryck därefter på GO för att 

spara inställningen. Om du väljer STB visas menyn 

FÖRSTA STB-INSTÄLLNING. Leta upp set-top 

boxen i listan på skärmen.

(REPRISERA)... Inställningen REPRISERA bestämmer 

när hårddiskinspelaren börjar spela in ett pågående 

program till repriseringsbufferten. Alternativen 

är AV, GRUNDLÄGGANDE och UTÖKAD. Med 

alternativet Grundläggande startar inspelningen 

till bufferten när du pausar ett pågående program. 

Alternativet Utökad startar inspelningen till 

bufferten så snart du väljer en källa, exempelvis 

V.TUNER. REPRISERA är satt till AV vid leverans. 

Observera att denna inställning gör att V.TUNER 

inte går att använda! Mer information om 

reprisering finns i avsnittet ”Pausa och reprisera 

pågående program” på sidan 20. 

MENYSPRÅK... Välj mellan åtta olika språk för 

menysystemet. 

INSTÄLLNING AV PROGRAM... Fininställ kanalerna 

som är lagrade på hårddiskinspelarens egen tuner. 

Du kan även justera ljudinställningen – mono 

eller stereo. Om du har registrerat en dekoder i 

menyn ANSLUTNINGAR kan du dessutom välja 

den anslutna dekodern. Om FUNKTIONSNIVÅ är 

satt till AVANCERAD kommer du åt menyn 

INSTÄLLNING AV PROGRAM via menyn EXTRA. 

KLOCKA... Ställ in datum och tid. Detta är viktigt 

för att timerinspelningar ska kunna utföras korrekt.  

Om FUNKTIONSNIVÅ är satt till AVANCERAD 

kommer du åt menyn KLOCKA via menyn EXTRA. 
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Förbereda hårddiskinspelaren för användning

Följ instruktionerna och anvisningarna 

på de följande sidorna när du förbereder 

hårddiskinspelaren för användning. 
Ställ hårddiskinspelaren på ett stadigt och 

plant underlag. Placera aldrig föremål 

ovanpå hårddiskinspelaren. 

Placera inte hårddiskinspelaren nära element 

eller så att den utsätts för direkt solljus eller 

andra värmekällor. 

Placera inte hårddiskinspelaren på en matta, 

eftersom mattan kan blockera ventilationshålen. 

Hårddiskinspelaren är endast avsedd att 

användas inomhus i bostadsutrymmen,  

vid en temperatur på 10–40°C. 

Om hårddiskinspelaren överhettas 
Om exempelvis ventilationshålen blockerats, eller 

om du har placerat hårddiskinspelaren i direkt solljus, 

kan inspelaren överhettas. Om detta händer blinkar 

standbyindikatorn i displayen omväxlande rött och 

grönt och ett varningsmeddelande visas på skärmen. 

Stäng omedelbart av hårddiskinspelaren och låt 

den svalna. Innan du sätter på den igen måste du 

kontrollera att den är placerad enligt anvisningarna 

på denna sida. 

När du placerar hårddiskinspelaren måste du se  

till att det finns utrymme runt den för ventilation. 

Om den här varningen visas på skärmen och du inte 

stänger av hårddiskinspelaren, stänger den av sig 

själv efter några minuter och förblir avstängd tills 

den har svalnat tillräckligt. Du kan inte använda 

hårddiskinspelaren under tiden. 

Placering 

WARNING 

THE  HARD  DISC  RECORDER  IS  OVERHEATING   
PLEASE  SWITCH  IT TO  STANDBY 

38



Hårddiskinspelaren är konstruerad för att 

anslutas till en Bang & Olufsen-TV med  

en 21-polig AV-kabel. En översikt över 

uttagspanelen finns på sidan 43. 

Registrera all utrustning som är ansluten till 

TV:n. Detta gör du i TV:ns meny 

”Inställningar”. Se efter i bruksanvisningen för 

din TV från Bang & Olufsen för information 

om korrekt anslutning och registrering av 

extrautrustning. 

Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n... 
> Anslut uttaget märkt TV på hårddiskinspelaren 

till uttaget märkt V.TAPE (eller VMEM) på TV:n 

med den 21-poliga AV-kabeln. 

> Anslut kabeln från den externa antennen till 

ingången märkt  på baksidan av 

hårddiskinspelaren. 

> Led antennsignalen till TV:n med den antennkabel 

som följde med hårddiskinspelaren. 

> Anslut ena änden till antennuttaget märkt TV 

på hårddiskinspelaren och den andra änden till 

antennuttaget märkt TV på TV:ns uttagspanel. 

> Anslut eventuell extrautrustning – till exempel 

DVD-inspelare, set-top box eller 

videobandspelare – till AUX-uttaget på 

hårddiskinspelaren med en 21-polig AV-kabel. 

> Anslut en IR-sändare för extrautrustning till 

uttaget DATA på hårddiskinspelaren. 

> Anslut till sist hårddiskinspelaren och all annan 

utrustning till elnätet. Hårddiskinspelaren är  

nu i standbyläge, vilket den röda lampan på 

displaypanelen visar. 

All utrustning som ansluts till AUX-uttaget på 

hårddiskinspelaren måste registreras i menyn 

ANSLUTNINGAR på hårddiskinspelaren – inte på 

TV:n! Mer information om hur du registrerar 

ansluten utrustning finns i avsnittet ”Inställningar” 

på sidan 38. 

Anslutning av set-top box 
Du kan ansluta en set-top box till 

hårddiskinspelaren eller till din TV. Oavsett vilket 

alternativ du väljer kan du göra manuella 

inspelningar och timerinspelningar från set-top boxen. 

Om du ansluter en set-top box till TV:n: Du kan 

inte använda repriseringsfunktionen på 

hårddiskinspelaren medan du tittar på ett program 

via set-top boxen. Se TV:ns bruksanvisning för 

mer information om hur man ansluter en set-top 

box till TV:n. 

Om du ansluter en set-top box till 

hårddiskinspelaren: Du kan använda 

repriseringsfunktionen medan du tittar  

på program via set-top boxen. 

Ansluta en set-top box till 

hårddiskinspelaren... 

> Anslut en IR-sändare till uttaget DATA. 

> Fäst IR-sändaren mot IR-mottagaren på  

set-top boxen. 

> Om du vill kunna använda den fjärrkontroll som 

medföljde set-top boxen, får du inte täcka över 

dess IR-mottagare helt.  

Anslut eventuell extrautrustning – till exempel 

DVD-inspelare, set-top box eller videobandspelare 

– till AUX-uttaget på hårddiskinspelaren med en 

21-polig AV-kabel. 

Anslutningar

AUX

HDR 2
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Rengöring 

Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr 

trasa. Ta bort fettfläckar eller envis smuts 

med en mjuk, dammfri, noggrant urvriden 

trasa, som doppats i en vattenlösning som 

endast innehåller några droppar milt 

rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. 

Försök inte öppna hårddiskinspelaren själv. 

Låt kvalificerad servicepersonal utföra 

sådana åtgärder. 

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel 

för att rengöra någon del av hårddiskinspelaren! 

>> Ställa in hårddiskinspelaren 40



Uttagspanelen

Du kan ansluta hårddiskinspelaren till 

TV:n via uttagspanelen på inspelarens 

baksida. 

Se efter i bruksanvisningen för den 

externt anslutna utrustningen för att 

kontrollera att den har anslutits på 

rätt sätt. 
~ (elnät) 

Uttag för anslutning till elnätet. 

DATA 

För anslutning av en IR-sändare som  

används med en set-top box. 

Y/C INPUT 

För anslutning av en set-top box eller  

annan utrustning med Y/C-utgång. 

Om den produkt du vill ansluta till hårddiskinspelaren 

kan anslutas både med 21-polig AV-anslutning och 

Y/C INPUT-uttag rekommenderar vi att du gör båda 

anslutningarna. Därigenom säkerställs bästa 

bildkvalitet. 

TV (21-polig) 

21-poligt uttag för anslutning till TV:n. 

AUX 

21-poligt uttag för anslutning av extra 

videoutrustning, exempelvis en set-top box. 

 

Antenningång för signal från extern TV-antenn 

eller kabel-TV-nät. 

TV (antenn) 

Antennuttag för anslutning till TV:n. 

TV

AUX

TV
Y/C INPUTDATA
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Skärmmenyer

För att du lätt ska kunna hitta rätt bland 

systemets skärmmenyer, finns det en 

översikt över menysystemet i det här 

avsnittet. 

Observera att innehållet i menyerna 

beror på vilken inställning du har valt för 

FUNKTIONSNIVÅ i menyn 

INSTÄLLNINGAR – GRUNDLÄGGANDE 

eller AVANCERAD. Standardinställningen 

är GRUNDLÄGGANDE. 

I avsnittet finns också detaljerad 

information om de enskilda 

menyerna med olika alternativ  

för inställningar och justeringar. 

Mer information om hur du ställer  

in funktionsnivån finns i avsnittet 

”Inställningar” på sidan 36. 

Menysystemet för funktionsnivån GRUNDLÄGGANDE 

Tryck på VMEM* och därefter på den gröna knappen för att visa huvudmenyn. 

MENU

  HARD DISC CONTENT

  TIMER PROGRAMMING

   SOURCE

   PROGRAM

   START TIME

   STOP TIME

   DATE/WEEKDAYS

   PROTECTION

  TIMER INDEX

  SETUP

   FEATURE LEVEL

    BASIC 

    ADVANCED

   RECORDING DURATION

    MANUAL RECORDING

   CONNECTIONS

    NONE

    STB

    V.TAPE

    DVD

    V.AUX

   MENU LANGUAGE

    DANSK

    DEUTSCH

    ENGLISH

    ESPAÑOL

    FRANÇAIS

    ITALIANO

    NEDERLANDS

    SVENSKA

   TUNING

    PROGRAM NUMBER

    FINE

    SOUND

   CLOCK

    TIME

    DATE

    MONTH

    YEAR

  V.TUNER

  STB/V.TAPE/DVD/V.AUX

  RECORD/STOP RECORDING
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Menysystemet för funktionsnivån AVANCERAD 

Funktioner i nivån GRUNDLÄGGANDE finns även 

med i nivån AVANCERAD. 

Tryck på VMEM* och därefter på den gröna 

knappen för att visa huvudmenyn. 

MENU

  HARD DISC CONTENT

   EDIT

    DELETE

    SPLIT

    TRIM

    EXTERNAL COPY

   OPTIONS

    PROTECTION

    GROUP

    NAME

    PARENTAL LOCK

   GROUP

  TIMER PROGRAMMING

   SOURCE

   PROGRAM

   START TIME

   STOP TIME

   DATE/WEEKDAYS

   PROTECTION

   QUALITY

   EXTRA

    GROUP

    NAME

    PARENTAL LOCK

    KEEP EPISODES

  TIMER INDEX

  SETUP

   FEATURE LEVEL

    BASIC 

    ADVANCED

   PARENTAL LOCK CODE

    OLD CODE

    NEW CODE

    CONFIRM CODE

   GROUPS

    MOVIES

    SPORTS

    SCIENCE

    NEWS

    CHILDREN

    TV DRAMA

    NATURE

    TRAVEL

   RECORDING QUALITY

    STANDARD

    HIGH

   RECORDING DURATION

    MANUAL RECORDING

   CONNECTIONS

    NONE

    STB

    V.TAPE

    DVD

    V.AUX

   REPLAY

    OFF

    BASIC

    EXTENDED

   MENU LANGUAGE

    DANSK

    DEUTSCH

    ENGLISH

    ESPAÑOL

    FRANÇAIS

    ITALIANO

    NEDERLANDS

    SVENSKA

   EXTRA

    TUNING

     PROGRAM NUMBER

     FINE

     SOUND

    CLOCK

     TIME

     DATE

     MONTH

     YEAR

 V.TUNER

 STB/V.TAPE/DVD/V.AUX

 RECORD/STOP RECORDING
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Vad som finns i menyn REDIGERA... 
TA BORT... Ta bort den markerade inspelningen. 

DELA... Dela den valda inspelningen i två delar. 

KLIPP... Klipp (eller ta bort) början eller slutet på 

den markerade inspelningen. 

EXTERN KOPIA... Kopiera en markerad inspelning 

till en enhet som är ansluten till hårddiskinspelaren, 

till exempel en videoinspelare. 

Den här menyn är bara tillgänglig om 

FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD i 

menyn INSTÄLLNINGAR. 

Vad som finns i menyn ALTERNATIV... 
SKYDD... Undanta den markerade inspelningen 

från den automatiska utrymmeshanteringsfunkt

ionen, som tar bort de äldsta inspelningarna för 

att göra plats för nya. Alternativen är PÅ och AV. 

GRUPP... Placera den markerade inspelningen i 

någon av de åtta fördefinierade grupperna: 

FILMER, SPORT, VETENSK., NYHETER, BARN, 

TV-DRAMA, NATUR och RESOR. Andra 

inspelningar kan lagras i gruppen STANDARD. 

NAMN... Namnge den markerade inspelningen. 

Tryck på  eller  för att välja tecken och  eller 

 för att flytta mellan de olika teckenplatserna  

i namnet. Tryck på GO när du är klar. 

VUXENKONTROLL... Aktivera eller avaktivera 

vuxenkontrollkoden för den markerade 

inspelningen. Alternativen är PÅ och AV. 

Den här menyn är bara tillgänglig om 

FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD  

i menyn INSTÄLLNINGAR. 

Vad som finns i menyn 
TIMERPROGRAMMERING... 
KÄLLA... Alternativen är: 

 V.TUNER... TV från tunern som finns inbyggd  

i hårddiskinspelaren. Denna tuner går bara att 

använda om du sätter alternativet REPRISERA  

i hårddiskinspelarens meny INSTÄLLNINGAR till 

GRUNDLÄGGANDE eller UTÖKAD. 

 STB... Ett set-top box-program via en set-top 

box som är ansluten till hårddiskinspelaren. 

 DTV... Ett satellitprogram eller set-top box-

program på någon av följande TV-apparater:  

BeoVision 7, BeoVision 6*, BeoVision 5*, 

BeoVision 4*, BeoVision 3–32, BeoVision Avant, 

BeoSystem 1. 

 V.AUX... Ett satellitprogram eller set-top box-

program på någon annan TV-apparat. Välj även 

V.AUX för källor som du har registrerat som 

V.AUX i TV:ns meny ANSLUTNINGAR. 

 V.AUX2... Den källa som är registrerad som 

V.AUX2 i TV:ns meny ANSLUTNINGAR. 

PROGRAM... När du har valt källa,  

väljer du kanal. 

>> Skärmmenyer

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

OPTIONS 

PROTECTION ON
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
PARENTAL LOCK OFF

  
back store 

TIMER  PROGRAMMING 

GO 

SOURCE V.TUNER 

PROGRAM 1 

START  TIME 14:41 

STOP  TIME 15:41 

DATE THU  26 JUN 

PROTECTION OFF 

 
 store 

HARD  DISC  CONTENT ALL 

GO 

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 1:34  
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00  
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12  
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25  
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55  
TV  24 18:00 24  MAY 1:05  

EDIT 

DELETE  
SPLIT 
TRIM 
EXTERNAL  COPY 

  
back select 
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och TV:n har en inbyggd DVB-S-modul, eller om 

du vill spela in ett set-top box-program via en set-

top box som är ansluten till TV:n 



STARTTID och STOPPTID... Ange mellan vilka 

tidpunkter inspelningen ska göras. 

DATUM... Ange vilket datum timerinspelningen 

ska göras. 

(VECKODAGAR)... Visas när du markerar DATUM 

och trycker på den gröna knappen på Beo4. 

Alla veckodagar visas, med början med M för 

måndag. 

SKYDD... Välj om inspelningar ska skyddas eller 

inte från funktionen för utrymmeshantering. 

Alternativen är PÅ och AV. Om du aktiverar 

skyddet för en timerinspelning som ska göras 

varje dag eller vecka skyddas alla avsnitt av 

programmet. För ytterligare information om 

utrymmeshantering, se sidan 19. 

Om FUNKTIONSNIVÅ är satt till AVANCERAD, 

enligt beskrivningen på sidan 38, innehåller 

menyn även följande alternativ: 

KVALITET... Visar inspelningens kvalitet. 

Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera 

att inspelningarna tar mindre plats på hårddisken 

om du väljer STANDARD. 

EXTRA... Ger tillgång till följande alternativ: 

 GRUPP... Ange vilken grupp av inspelningar 

inspelningen ska placeras i. Välj en av åtta 

existerande grupper eller STANDARD. 

 NAMN... Namnge inspelningarna genom  

att välja tecken med pilknapparna. 

 VUXENKONTROLL... Begränsa åtkomsten till 

inspelningarna till dem som känner till den 

fyrsiffriga koden. Ange koden med hjälp av 

sifferknapparna på Beo4. Mer information  

om funktionen vuxenkontroll finns i avsnittet 

”Inställningar” på sidan 36. 

 SPARA AVSNITT... Välj hur många avsnitt som 

ska sparas när ett program spelas in varje dag 

eller varje vecka, till exempel nyhetssändningar. 

Därigenom minimeras användningen av 

hårddiskutrymmet. Alternativen är 1–7 och 

ALLA. Om du aktiverar skyddet för en 

timerinspelning som ska göras varje dag eller 

vecka skyddas alla avsnitt av programmet. 

Vad som finns i menyn 
VUXENKONTROLLKOD...  
När du har angett en kod i menyn kan du  

aktivera kodskyddet för inspelningar i menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL, liksom för timerinspelningar. 

Dessa inspelningar går då bara att spela upp om 

rätt kod anges.

Alternativen är följande: 

GAMMAL KOD... Ange den nuvarande koden. 

NY KOD... Om du vill ändra koden anger du den 

nya koden här. 

BEKRÄFTA KOD... Ange den nya koden igen för 

att bekräfta ändringen. 

TIMER  PROGRAMMING 

GO 

GROUP DEFAULT

NAME . . . . . . . . . . . . . . . .

PARENTAL  LOCK  OFF

KEEP  EPISODES

 
back store 

PARENTAL  LOCK  CODE 

OLD  CODE  . . . . 

NEW  CODE  . . . . 

CONFIRM  CODE . . . . 
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Vad som finns i menyn TIMERINDEX... 
Du kan kontrollera kommande timerinspelningar, 

samt redigera eller ta bort dem. Om timerinspelningar 

överlappar varandra anges detta när 

timerprogrammeringen lagras och visas i TIMERINDEX. 

Vad som finns i menyn FUNKTIONSNIVÅ... 
I menyn FUNKTIONSNIVÅ kan du välja den 

uppsättning med funktioner du behöver för att 

kunna använda hårddiskinspelaren som du vill: 

GRUNDLÄGGANDE... Ger tillgång till funktioner 

för inspelning och uppspelning, inklusive 

timerprogrammering, men du kan inte gruppera 

inspelningar, välja inspelningskvalitet eller 

tilldela inspelningar en vuxenkontrollkod. 

AVANCERAD... Här får du tillgång till alla 

funktioner på hårddiskinspelaren. 

Vad som finns i menyn 
VUXENKONTROLLKOD... 
I menyn VUXENKONTROLLKOD kan du ange en 

kod som begränsar åtkomsten till dina inspelningar. 

När du har angett en kod i menyn kan du aktivera 

kodskyddet för inspelningar i menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL, liksom för timerinspelningar. 

Dessa inspelningar går då bara att spela upp om 

rätt kod anges. Alternativen är följande: 

GAMMAL KOD... Ange den nuvarande koden. 

NY KOD... Om du vill ändra koden anger du den 

nya koden här. 

BEKRÄFTA KOD... Ange den nya koden igen för 

att bekräfta ändringen. 

Den här menyn är bara tillgänglig om 

FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD  

i menyn INSTÄLLNINGAR. 

>> Skärmmenyer 

PARENTAL  LOCK  CODE 

OLD  CODE  . . . . 

NEW  CODE  . . . . 

CONFIRM  CODE . . . . 

FEATURE  LEVEL 

GO 

BASIC 

ADVANCED 

 
 store 

TIMER  INDEX

GO

TV  23 12:25-13:00 17 JUN 
TV TV  2  DK 14:00-14:45 17 JUN 
V.AUX THE  SOPRANOS 22:00- 23:20 19 JUN 
TV  MTV 12:25-12:00 21 JUN 
V.AUX 2 121 22:00-23:20 25 JUN 
SAT  1222 2:00- 3:20 25 AUG 
V.AUX  AUSTRALIA 12:15-12:30 25 AUG 

SAT  43  23:55- 2:15 M-W---S 
SAT  123  14:00-15:15 M--TF--  
SAT  CROCODIL 16:10-17:15 -T-TF-S 
TV  MTV 18:00-18:30 -T-TF-S 
SAT  WRC  RALL 13:00-13:45 ---TF-- 

 delete
 edit
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Vad som finns i menyn GRUPPER... 
Det finns åtta fördefinierade grupper: FILMER, 

SPORT, VETENSK., NYHETER, BARN, TV-DRAMA, 

NATUR och RESOR. Dessa gruppnamn är bara 

förslag. Du kan byta namn på grupperna och 

placera inspelningarna i vilken grupp du vill. 

Tomma grupper visas inte i menyn 

HÅRDDISKINNEHÅLL. 

Den här menyn är bara tillgänglig om 

FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD  

i menyn INSTÄLLNINGAR. 

Vad som finns i menyn 
INSPELNINGSKVALITET... 
I menyn INSPELNINGSKVALITET kan du välja  

bild- och ljudkvalitet för inspelningarna. 

Alternativen är STANDARD och HÖG. Observera 

att de två alternativen påverkar hur mycket plats 

inspelningarna tar upp på hårddisken. Mängden 

tillgängligt hårddiskutrymme visas i menyn när du 

markerar ett alternativ. 

Den här menyn är bara tillgänglig om 

FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD  

i menyn INSTÄLLNINGAR. 

Vad som finns i menyn INSPELNINGSTID... 
I menyn INSPELNINGSTID kan du ställa in en 

standardlängd för manuella inspelningar. Med 

den här inställningen slipper du stänga av de 

manuella inspelningarna själv. Använd 

sifferknapparna för att ange standardlängden  

för inspelningar. Tryck på GO när du är klar. 

RECORDING  QUALITY 

STANDARD 

HIGH 

   
  store 

TOTAL  RECORDING  TIME 

XX  HOURS 

GO 

GROUPS 

 move 
rename accept GO 

MOVIES 

SPORTS 

SCIENCE 

NEWS 

CHILDREN 

TV  DRAMA 

NATURE 

TRAVEL 

RECORDING  DURATION 

MANUAL  RECORDING 3:00 

   
  store GO 
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Vad som finns i menyn ANSLUTNINGAR... 
Registrera produkter som du har anslutit  

till hårddiskinspelaren: set-top box (STB), 

videobandspelare (V.TAPE), DVD-spelare (DVD), 

dekoder (DECODER) eller annan utrustning 

(V.AUX). Tryck på  för att markera den produkt 

du har anslutit och tryck därefter på GO för att 

spara inställningen. Om du väljer STB måste du 

leta upp din set-top box i en lista. 

All utrustning som ansluts till AUX-uttaget på 

hårddiskinspelaren måste registreras i menyn 

ANSLUTNINGAR på hårddiskinspelaren – inte på 

TV:n! Mer information om hur du registrerar 

ansluten utrustning finns i avsnittet ”Inställningar” 

på sidan 36. 

Vad som finns i menyn REPRISERA... 
Inställningen REPRISERA bestämmer när 

hårddiskinspelaren börjar spela in ett pågående 

program till repriseringsbufferten. Alternativen  

är AV, GRUNDLÄGGANDE och UTÖKAD. Med 

alternativet Grundläggande startar inspelningen 

till bufferten när du pausar ett pågående program. 

Alternativet Utökad startar inspelningen till bufferten 

så snart du väljer en källa, exempelvis V.TUNER. 

REPRISERA är satt till AV vid leverans. Observera 

att denna inställning gör att V.TUNER inte går att 

använda! Mer information om reprisering finns i 

avsnittet ”Pausa och reprisera pågående program” 

på sidan 20. 

Den här menyn är bara tillgänglig om 

FUNKTIONSNIVÅ har satts till AVANCERAD  

i menyn INSTÄLLNINGAR. 

Vad som finns i menyn MENYSPRÅK... 
Välj mellan de tillgängliga språken. 

>> Skärmmenyer 

MENU  LANGUAGE 

DANSK 

DEUTSCH 

ENGLISH 

ESPAÑOL 

FRANÇAIS 

ITALIANO 

NEDERLANDS 

SVENSKA 

   
select  accept GO 

REPLAY 

GO 

OFF 

BASIC 

EXTENDED 

 
 store 

CONNECTIONS 

NONE 

STB 

V.TAPE 

DVD 

V.AUX 

DECODER 

   
  store GO 
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Vad som finns i menyn INSTÄLLNING AV 
KANALER... 
PROGRAMNUMMER... Välj ett programnummer.

FINJUSTERING... Finjustera frekvensen för en 

kanal. Du kan finjustera från -8 till +8.

LJUD (mono, stereo eller språk)... Det kan finnas 

flera ljudalternativ för olika kanaler, t.ex. mono, 

stereo eller olika språk. För den aktuella kanalen 

eller frekvensen väljer du: 

 MONO (FM/NICAM, monoljud)

 MONO1 (mono, språk 1)

 MONO2 (mono, språk 2)

 MONO3 (mono, språk 3)

 STEREO (NICAM/A2, stereoljud)

 STEREO2 (stereo, språk 2) 

Om kanalen sänder på två språk och du önskar 

båda språken, kan du lagra kanalen två gånger 

med olika språkinställningar. 

Vad som finns i menyn KLOCKA... 
TID... Visar tiden. 

DATUM... Visar datumet. 

MÅNAD... Visar månaden. 

ÅR... Visar året. 

TUNING 

PROGRAM  NUMBER 1 

FINE 0 

SOUND STEREO 

   
  store GO 

CLOCK 

TIME 12:40 

DATE 2 

MONTH JUN 

YEAR 2004 

   
  store GO 
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Anslutningar 

Ansluta extrautrustning, 39 

Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n, 39 

Uttagspanelen, 41 

Vad som finns i menyn ANSLUTNINGAR, 48   

Beo4, fjärrkontroll

Direkt användning av Beo4 för ansluten 

utrustning, 35 

Fjärrkontrollen Beo4, 5 

Dekoder  

Ansluta en dekoder, 39 

Uttagspanelen, 41

Displayer och menyer 

Använda skärmmenyer, 7 

Använda utrustningens menyer, 35 

Bläddra genom dina inspelningar, 16 

Inspelarens display, 6 

Meny för Peripheral Unit Controller, 34 

Vad som finns i menyn INSTÄLLNINGAR, 37

Visa inspelningarna i en grupp, 24 

DVD 

Ansluta en DVD-inspelare, 39 

Uttagspanelen, 41

Grupper 

Byta namn på grupper, 26 

Flytta grupper, 27 

Gruppera inspelningar, 24 

Visa inspelningarna i en grupp, 25

Hårddiskinspelare 

Ansluta extrautrustning till 

hårddiskinspelaren, 39  

Ansluta till TV:n, 39

Displayen, 6 

Placering, 38  

Så här använder du skärmmenyerna, 7 

Uttagspanelen, 41 

Kanalinställning 

Finjustera en TV-kanal, 37 

Vad som finns i menyn INSTÄLLNING AV 

PROGRAM, 49

Klocka 

Ställa in tid och datum, 37 

Vad som finns i menyn KLOCKA, 49 

Kopiera 

Kopiera från repriseringsbufferten, 22 

Kopiera till externa inspelare, 31 

Innehåll 

Bläddra genom dina inspelningar, 16 

Menyn HÅRDDISKINNEHÅLL, 18 

Inspelning 

Fjärrkontrollen Beo4, 5 

Kopiera från repriseringsbufferten, 22 

Kopiera till externa inspelare, 31 

Kontrollera redan inställda 

timerinspelningar, 11

Spela in här och nu, 12 

Stoppa inspelningar, 12  

Timerinspelningar, 10 

Timerinspelningar via text-TV, 13 

Pausa 

Fjärrkontrollen Beo4, 5 

Pausa reprisering, 21

Pausa och reprisera pågående program, 20 

Pausa och stoppa uppspelningar, 14  

Placering 

Placering, 38 

Redigera 

Begränsa åtkomsten till inspelningar – 

vuxenkontroll, 32

Byta namn på grupper, 26 

Dela upp en inspelning i två delar, 28 

Flytta grupper, 27

Namnge inspelningar, 30  

Klippa inspelningar, 29

Redigera timerinspelningar, 11  

Skydda inspelningar – AVANCERAD, 30 

Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 18 

Ta bort inspelningar – AVANCERAD, 28 

Ta bort inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 19
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Reprisering 

Fjärrkontrollen Beo4, 5

Gå till en specifik tidpunkt i repriseringen, 21

Kopiera från repriseringsbufferten, 22 

Långsam reprisering, 21  

Pausa program, 20 

Pausa reprisering, 21 

Reprisera program, 21 

Spola framåt/bakåt vid reprisering, 21

Stega minut för minut genom en 

reprisering, 21  

Set-top box   

Använda ansluten utrustning i ett linkrum, 35 

Använda utrustningens menyer, 35

Direkt användning av Beo4, 35

Meny för Peripheral Unit Controller, 34

Skydd 

Skydda inspelningar – AVANCERAD, 30 

Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 18 

Spola framåt/bakåt 

Fjärrkontrollen Beo4, 5

Spola framåt/bakåt i inspelningar, 15

Spola framåt/bakåt vid reprisering, 21 

Språk   

Vad som finns i menyn MENYSPRÅK, 48 

Stoppa 

Fjärrkontrollen Beo4, 5  

Pausa och stoppa uppspelningar, 15

Stoppa kopiering till externa inspelare, 31  

Stoppa inspelningar, 12

Sökning  

Fjärrkontrollen Beo4, 5  

Gå till en specifik tidpunkt i inspelningen, 15 

Gå till en specifik tidpunkt i repriseringen, 21

Långsam reprisering, 21

Långsam uppspelning, 15  

Spola framåt/bakåt i inspelningar, 15

Spola framåt/bakåt vid reprisering, 21   

Stega minut för minut genom en 

inspelning, 15

Stega minut för minut genom en 

reprisering, 21 

Ta bort    

Ta bort inspelningar – AVANCERAD, 28 

Ta bort inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 19 

Ta bort timerinspelningar, 11

Text-TV 

Timerinspelningar via text-TV, 13 

Timerinspelningar 

Kontrollera redan inställda 

timerinspelningar, 11 

Redigera timerinspelningar, 11

Ta bort timerinspelningar, 11

Timerinspelningar, 10 

Timerinspelningar via text-TV, 13  

TV-kanaler 

Finjustera en TV-kanal, 37 

Pausa och reprisera pågående program, 20–21 

Underhåll 

Placering, 38 

Rengöring, 40 

Uppspelning 

Automatisk uppspelning, 14 

Fjärrkontrollen Beo4, 5

Gå till en specifik tidpunkt i inspelningen, 15 

Långsam uppspelning, 15

Pausa och stoppa uppspelningar, 15 

Spela upp inspelningar,  14   

Spola framåt/bakåt i inspelningar, 15 

Stega minut för minut genom en 

inspelning, 15 

Välja inspelningar, 14

Utrymmeshantering 

Skydda inspelningar – AVANCERAD, 30 

Skydda inspelningar – GRUNDLÄGGANDE, 18 

Uttagspanel 

Ansluta hårddiskinspelaren till TV:n, 39 

Uttagspanelen, 41 

Videobandspelare 

Ansluta en videobandspelare, 39 

Kopiera till externa inspelare, 31 

Vuxenkontroll 

Begränsa åtkomsten till inspelningar, 32 

Ställa in en vuxenkontrollkod, 33 
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Denna produkt uppfyller villkoren  

i direktiven 89/336/EEG och 73/23/EEG. 

Bang & Olufsen ansvarar inte för dataförlust till 

följd av att hårddisken går sönder. 

Avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE) – Miljöskydd 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 

har utfärdat direktivet om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska eller elektroniska produkter. 

Syftet med direktivet är att förebygga avfall från 

elektriska och elektroniska produkter, att främja 

återanvändning och materialåtervinning samt 

andra former av återvinning av sådant avfall. 

Därmed berör direktivet producenter, distributörer 

och konsumenter. 

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och 

slutkonsumenter ska behandla elektriska och 

elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt 

säkert sätt och att produkterna och avfallet 

återanvänds eller återvinns vad gäller deras 

material eller energi. 

Elektriska och elektroniska produkter och delar  

får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla 

elektriska och elektroniska produkter och delar 

måste samlas in och slängas separat. 

Produkter och utrustning som måste samlas in för 

återanvändning, materialåtervinning eller andra 

former av återvinning är märkta med symbolen 

som visas. 

Genom att göra dig av med uttjänta elektriska och 

elektroniska produkter via de insamlingssystem som 

finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa 

och bidrar till klok och förnuftig användning av 

naturresurserna. Insamling av elektriska och 

elektroniska produkter och avfall förhindrar 

eventuell förorening av naturen med skadliga 

ämnen som kan finnas i elektriska och 

elektroniska produkter och utrustning. 

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig 

och ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta 

elektriska och elektroniska produkter i ditt land. 

Små produkter är eventuellt inte försedda med 

symbolen. I sådana fall finns den tryckt på 

bruksanvisningen, garantibeviset och förpackningen. 



För din kännedom...

Dina behov som användare övervägs noga 

under utformningen och utvecklingen av 

Bang & Olufsen-produkter och vi strävar efter 

att göra våra produkter enkla och bekväma 

att använda. 

Vi hoppas därför att du tar dig tid att berätta 

för oss om din erfarenhet av din  

Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara 

viktigt, oavsett om det är positivt eller negativt, 

kan hjälpa oss i vårt arbete att förbättra våra 

produkter.

Tack!

Skriv till: Bang & Olufsen a/s  

 Customer Service  

 dept. 7210  

 Peter Bangsvej 15  

 DK–7600 Struer 

Fax: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 97 85 39 11 (fax) 

E-post: 

 beoinfo1@bang-olufsen.dk 

Besök vår webbplats på...  

 www.bang-olufsen.com 
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Tekniska specifikationer, funktioner och 

användning av dessa kan ändras utan 

föregående meddelande.

3507771  0608 Printed in Czech Republic by Z STUDIO 
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