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BeoCenter AV5 on äänen- ja

kuvantoistolaite, jossa on

yhdysrakenteinen CD-soitin sekä

radio.

BeoCenter AV5:n sekä kuvan- että

äänenlaatu on ensiluokkainen. Kun

laitteen kaiuttimet avautuvat, tulet

yllättymään niiden rakenteesta – sekä

äänenlaadusta.

BeoCenter AV5 antaa Sinulle

mahdollisuuden myös siirtää ääntä ja

kuvaa koko kotiisi.

Laitteen helppokäyttöisyys tulee

hämmästyttämään Sinut. Voit ohjata

sen kaikkia toimintoja katselu- ja

kuuntelupaikastasi käsin Beo4-kauko-

ohjaimen avulla.

Tämä opas kertoo, miten kaikki

tapahtuu.

Käyttöohje
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Ennen kuin aloitat
BeoCenter AV5:n mukana toimitetaan kaksi
ohjekirjaa, käyttöohje sekä käyttöönotto-ohje.

Suosittelemme, että seuraat (tai Bang & Olufsen 
-kauppiaasi seuraa) käyttöönotto-ohjetta laitteen
käyttövalmisteluja tehdessäsi. Jos liität laitteeseesi
ulkopuolisia lisälaitteita, kannattaa Sinun myös
tutustua käyttöönotto-ohjeeseen. 

Käyttöönotto-ohjeessa kuvataan käyttövalmiste-
lujen lisäksi myös laitteen hoitoa sekä muita
mahdollisesti toisinaan esiin tulevia kysymyksiä.

Käyttöohje puolestaan kuvaa, miten laitteen
kanavaviritykset ja kaikki esisäädöt tehdään.
Luonnollisesti käyttöohjeesta löydät myös
vastaukset kaikkiin laitteen toimintoja, ohjel-
manlähteitä sekä Beo4-kauko-ohjainta koskeviin
kysymyksiin.

Oheinen piirros kuvaa tämän
ohjekirjan rakennetta.

Jaksossa a kaikki laitteen toiminnot
opastetaan askel askeleelta.

Jaksoon a on sijoitettu
• kaikki toiminnon suorittamiseen

tarvittavat painikesarjat Beo4-
ohjaimen painikkeistolta kuvattuna

• painikkeiden toimintaa kuvaavat
lyhyet selosteet täydentävine tekste-
ineen.

Palstateksti jaksossa b täydentää paini-
kesarjojojen kuvausta.

Jaksosta b löydät
• kuvauksen toiminnon ohjaamiseen

tarvittavasta valikosta
• yksityiskohtaisemman kuvauksen

toiminnosta ja sen Sinulle tarjoa-
mista eduista.

Let AV5 tune in your TV stations
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Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volupat. 

Ut wisi enim ad dignissum qui blandit 
praesent luptatum zril de lenit augue 
duis dolore te feugait nulla facillisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam feu-
gait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta te nobis 
eleifend option congue nihil imper-
diet doming id sit quod mazim place-
rat facer possim facilisi. 

Consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt.

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy 
nibh euismod tincidunt or sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait 
nulla fa. 

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy 
nibh euismod tincidunt or sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait 
nulla fa. 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed 
diam. 

Nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet ...

Ut wisi enim ad dignissum qui.

Blandit praesent luptatum zril de 
lenit augue duis dolore te ...

Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed 
diam feu-gait nulla facilisi...

Nam liber tempor cum soluta te 
nobis eleifend option.

Congue nihil imper-diet doming.

Wid sit quod mazim place-rat facer 
possim facilisi. Consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt...

Duis dolore te feugait nulla facil-
lisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing.

Let AV5 tune in your Satellite stations

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volupat. 

Ut wisi enim ad dignissum qui blandit 
praesent luptatum zril de lenit augue 
duis dolore te feugait nulla facillisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam feu-
gait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta te nobis 
eleifend option congue nihil imper-
diet doming id sit quod mazim place-
rat facer possim facilisi. 

Consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt.

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy 
nibh euismod tincidunt or sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait 
nulla fa. 

Duis dolore te feugait nulla facillisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam feugait nulla facilisi. Nonummy 
nibh euismod tincidunt or sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam feugait 
nulla fa. 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed 
diam. 

Nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet ...

Ut wisi enim ad dignissum qui.

Blandit praesent luptatum zril de 
lenit augue duis dolore te ...

Nulla facillisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet.

Consec-tetuer adipiscing elit, sed 
diam feu-gait nulla facilisi...

Nam liber tempor cum soluta te 
nobis eleifend option.

Congue nihil imper-diet doming.

Wid sit quod mazim place-rat facer 
possim facilisi. Consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt...

Duis dolore te feugait nulla facil-
lisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing.
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Ennen kuin ryhdyt käyttämään
BeoCenter AV5:ttä, kannattaa ehkä
tutustua itse Beo4-ohjaimeen.

BeoCenter AV5 on suunniteltu käytet-
täväksi juuri Beo4-kauko-ohjaimella.

Suurinta osaa laitteen toiminnoista
ohjataan Beo4-ohjaimella.
Vaativampiin toimintoihin käytetään
laitteen kuvaruutuvalikoita (katso
sivuille 6-7).

Beo4-ohjain myös yhdistää sekä
BeoCenter AV5 -laitteesi että myös
muiden viimeisimpien Bang & Olufsen 
-tuotteiden ohjaamisen.

Huomaa: Joitakin laitteen toimintoja ohjataan sen
takaosaan sijoitetun painikkeiston avulla. Lisää
kerrotaan kappaleessa Lähikäyttö.

BeoCenter AV5:n ohjaaminen Beo4-ohjaimella

Beo4-kauko-ohjaimen lähettämät ohjauskäskyt
vastaanotetaan BeoCenter AV5:n yläosassa
sijaitsevan kauko-ohjausvastaanottimen avulla.

K A U K O - O H J A U K S E N  P E R I A A T T E E T

Hyödyllistä lisätietoa Beo4-ohjaimen
painikkeista
Tässä oppaassa kuvataan Beo4-ohjaimen
painikkeita seuraavasti:

Neliskulmaiset painikkeet ovat
ohjelmanlähde-, numero- ja
toimintopainikkeita, kuten teksti-
ja valikkopainikkeet

Tähtipainikkeen eri osia
käytetään askellus-, valinta ja
selailutoimintoihin

Pyöreällä GO-painikkeella
käynnistetään toimintoja ja
hyväksytään ehdotuksia

Tähtipainikkeen värillisillä osilla
ohjataan erikseen kuvattavia
erikoistoimintoja

LIST-painikkeen kaksikerroksisella
kuvalla kuvataan askeltavaa
toimintoa, jolla etsitään Beo4-
ohjaimen näyttöön uusia
toimintoja

Beo4-ohjaimen näyttö ilmaisee
joko ohjattavan ohjelmanlähteen
tai LIST-painiketta askeltamalla
etsityn uuden toiminnon.

TV

GO

LIST

STAND

:
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Beo4-ohjain on jaettu viiteen
alueeseen, joista kullakin on oma
toimintansa.

Painikkeet on järjestetty siten, että
BeoCenter AV5:n kaikkien toimintojen
ohjaaminen on mahdollisimman
selkeää ja yksinkertaista.

Beo4-ohjaimen näyttö vahvistaa
parhaillaan ohjattavan toiminnon tai
ohjelmanlähteen. Jos painat LIST-paini-
ketta, voit ohjata laitteen erikoistoi-
mintoja, jotka ilmaistaan ohjaimen
näytössä.*

*Huomaa: Jos jotkut toiminnot vaativat käskyn tai
painikkeen, jota ei löydy LIST-valikosta, voit lisätä
toiminnon Beo4:n muistiin ja muuttaa järjestystä,
jossa erikoistoiminnot ilmestyvät Beo4:n näytölle.
Katso lisätietoja Beo4:n oman ohjekirjan
kappaleesta, Beo4-ohjaimen sovittaminen
laitteistoon.

Huomaa: Lisää kauko-ohjaimesta kerrotaan sen
omassa käyttöohjeessa.

Beo4-ohjaimen näyttö vahvistaa
ohjattavan ohjelmanlähteen tai

suoritettavan toiminnon. Näyttö
myös avustaa lisätoiminnoissa.

Ohjelmalähdepainikkeet laitteiden
päälle kytkemiseen ja

nauhoitukselle.

Numero-, teksti-TV- sekä
valikkopainikkeet.

Tähtipainikkeen osia käytetään
kelaus- ja valintatoimintoihin,
askellukseen sekä ehdotusten

hyväksymiseen ja tallentamiseen.
Väripainikkeilla ohjataan erikseen

kuvattavia erikoistoimintoja.

Voimakkuus-, LIST- ja
pysäytyspainikkeet.

Beo4-ohjaimen pääperiaatteet

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



Paina – TV käynnistyy

Valitse pääasetusvalikko
Näet pääasetuvalikon

Valitse haluamasi kohde

Valitse valikko

Näet valikon

Saatat nyt joutua valitsemaan
täytettäväksesi jonkin toisen valikon

Täyttövalikko
Kelauspainikkeilla voit askeltaa
vaihtoehtoja tai käynnistää esim.
viritystoimintoja

Askelpainikkeilla voit siirtyä
valikossa sarakkeesta toiseen

Tarvittaessa voit käyttää
numeropainikkeita numerotietojen
syöttämiseen

Jotkut valikot – esimerkiksi kanavaluettelovalikot
– toimivat hieman eri tavoin:

Valitse toiminto vihreällä tai
keltaisella painikkeella

Vahvista toimintojen tallennus GO-
painikkeella

K U V A R U U T U V A L I K O T6

Kuvaruutuvalikkojen käyttö

tt

ss

0

9

…

GO

BeoCenter AV5:n valikkojärjestelmä
opastaa Sinua laitteen vaativampia
toimintoja ohjatessasi. Näitä ovat
esimerkiksi viritys- ja säätötoiminnot.

Kaikkiin valikoihin pääset valitsemalla
ensin päävalikon. Kullakin ohjelman-
lähteellä – radiolla, televisiolla, satelliit-
tivastaanotolla ja CD-toiminnoilla – on
oma valikkonsa, jonka jokainen rivi
vastaa toteutettavaa toimintoa.

Joissakin valikoissa joudut täyttämään
puuttuvia tietoja; voit joutua esimer-
kiksi käyttämään numeropainikkeita
tai askeltamaan tarjolla olevia vaihtoe-
htoja askelpainikkeilla. Näissä valik-
oissa myös niiden sisältö saattaa
muuttua tekemiesi valintojen mukai-
sesti.

TV

MENU

GO

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

CLOCK

AV SOCKET

TV-tilan pääasetusvalikko
TV: Kanavaviritys- ja kanavaluettelovalikot
TIMER: Ajastinohjelmointi
PICTURE: Kuvasäädöt
SOUND: Äänisäädöt
STAND: Katselusuunnan valinta
CLOCK: Kellon aikaanasettaminen
AV SOCKET: Ulkopuolisten ohjelmanlähteiden

määrittely

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

TEXT TIME

DISPLAY

20:00

FRI 10

SEPTEMBER

1996

DR

YES

Esimerkki täyttövalikosta; tässä kellovalikko.

·

:



P I K A O P A S

Käynnistäminen
Paina – TV käynnistyy

Paina – satelliittivastaanotto
käynnistyy

Paina – radio käynnistyy

CD-käyttö
Avaa CD-luukku laitteen lähikäyttöpainikkeiston
LOAD-painikkeella ja aseta levy paikoilleen

Paina – CD-toisto käynnistyy

Kelauspainikkeilla voit selailla levyä
eteen- ja taaksepäin

STOP-painikkeella voit keskeyttää
toiston tai selailun

Paina – toisto jatkuu

Kanavan tai kappaleen valinta
Haluamasi kappaleen tai kanavan
voit valita suoraan numero-
painikkeilla

Voit käyttää myös askelpainikkeita

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina – voimakkuus kasvaa
Paina – voimakkuus laskee

Voimakkuuspainikkeen keskiosan
painaminen vaientaa kaiuttimet,
uusi painallus palauttaa äänen

Paina – koko laitteisto sulkeutuu

7

Päivittäiset toiminnot

BeoCenter AV5 tarjoaa käyttöösi sekä
ääni- että kuvaohjelmanlähteitä. Voit
katsella TV- tai satelliittikanavia*,
toistaa CD-levyjä tai kuunnella radiota. 

Kaikki ohjelmanlähteet käynnistyvät
suoraan vastaavaa Beo4-ohjaimen
painiketta painamalla.

Kun katselet tai kuuntelet jotakin
ohjelmanlähdettä, voit valita suoraan
numeropainikkeilla haluamasi kanavan
tai kappaleen. Voit myös käyttää askel-
painikkeita.

Vastaavasti voit myös muuttaa äänen-
voimakkuutta sekä vaientaa kaiuttimet
milloin tahansa.

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyt tää, että
laitteesi on varustettu vastaavalla asennussarjalla.
Ota yhteys kauppiaaseesi.

CD
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tt
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0

9

…
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10 Automaattiviritys

TV-kanavien automaattiviritys

Satelliittikanavien automaat-

tiviritys

Radiokanavien automaattiviritys

14 Kanavaluettelot

Kanavaluetteloiden käyttäminen

Kanavan nimeäminen

Kanavan siirtäminen tai

poistaminen

16 Käsiviritys

TV-kanavien viritys

Satelliittikanavien viritys

Radiokanavien viritys

22 Kanavapäivitys

Kanavien päivitysviritys

23 Jalusta

Katselusuuntien esiasettaminen

24 Kello

Kellon aikaanasettaminen



Paina – tästä alkaa TV-kanavien
virittäminen

Valitse päävalikko

Näet television päävalikon, kohdistin
on rivillä TV

Paina – valitset TV-asetusvalikon

Näet TV-asetusvalikon, kohdistin on
rivillä AUTO TUNING

Paina – valitset
automaattiviritysvalikon

Paina – automaattiviritys käynnistyy

Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun automaattiviritys on läpikäyty,
kuvaruutuun ilmestyy viritetyt
kanavat sisältävä kanavaluettelo

Poistu valikoista

A U T O M A A T T I V I R I T Y S10

TV-kanavien automaattiviritys

BeoCenter AV5 virittää kaikki paikka-
kunnallasi vastaanotettavat TV-kanavat
automaattiviritystilassa täysin automa-
attisesti. Valitse ohjelmanlähteeksi
televisio ennen automaattivirityksen
käynnistämistä.

Laitteessasi on 79 TV-kanavamuisti-
paikkaa. Viritystapahtuman aikana
kaikki viritetyt kanavat luetteloidaan
valikkoon. Useimmat kanavat
nimetään automaattisesti.

Jos kanava virittyy ilman nimeä, voit
nimetä sen automaattivirityksen
jälkeen ruutuun ilmestyvässä kanavalu-
ettelossa.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanavaluet-
telon käyttämisestä.

Huomaa: Salattujen kanavien vaatima dekooderi
kytkeytyy automaattisesti virityksen aikana. Tämä
edellyttää kuitenkin, että dekooderi on liitetty
AV5:n dekooderiliittimeen.

Huomaa: Jos jokin kanava ei virity
automaattiviritystilassa, voit käyttää sen
etsimiseen käsiviritystoimintoa. Tutustu sivuihin
16-17.
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Päävalikko TV-tilassa

TV-asetusvalikko

Automaattiviritysvalikko

TV
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GO

tt

EXIT



11

Huomaa
Jos käytät moottoroitua lautasantennia, tutustu
seuraavan sivun ohjeisiin ennen
automaattivirityksen käynnistämistä.

BeoCenter AV5:n automaattiviritys
virittää myös kaikki satelliittikanavat
automaattisesti. Valitse ennen auto-
maattihaun käynnistämistä ohjel-
manlähteeksi satelliittivastaanotto.

Satelliittikanaville on varattu 119
muistipaikkaa. Viritystapahtuman
aikana kaikki viritetyt kanavat luettelo-
idaan valikkoon. Useimmat kanavat
myös nimetään automaattisesti.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanavaluet-
telosta sekä mahdollisesti tarvittavasta
käsin tehtävästä kanavan nimeämi-
sestä.

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että
BeoCenter AV5 -laitteesi on varustettu vastaavalla
asennussarjalla. Jos satelliittikanava on salattu,
tarvittava dekooderi kytkeytyy automaattisesti
viritystapahtuman aikana. Tämä edellyttää, että
dekooderi on liitetty AV5:n dekooderiliittimeen.

Joissakin tilanteissa kaikki satelliittikanavat eivät
välttämättä virity automaattisesti. Nämä kanvavat
voit virittää erikseen käsiviritystilassa. Tutustu
sivuihin 18-19.
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Päävalikko

Satelliittivastaanottotilan asetusvalikko

Satelliittikanavien automaattivirityksen valikko

Satelliittikanavien automaattiviritys

Paina – tästä alkaa satelliittikanavien
automaattiviritys

Valitse päävalikko

Näet päävalikon, kohdistin on rivillä
SAT

Paina – valitset satelliitti-
vastaanottotilan asetusvalikon

Näet SAT SETUP -valikon, kohdistin
on rivillä AUTO TUNING

Paina – valitset
automaattiviritysvalikon

Näet vastaavan valikon

Paina – satelliittikanavien
automaattinen viritys käynnistyy

Automaattihaku keskeytyy STOP-
painikkeella

Kun automaattiviritys on läpikäyty,
ruutuun ilmestyy viritetyt kanavat
sisältävä kanavaluettelo

Poistu valikoista
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> Automaattiviritys – satelliittikanavat12

Moottoroitu satelliittiantenni ja
automaattiviritys
Jos laitteistossasi on moottoroitu
satelliittiantenni ja sitä ohjaava, erillinen
antenninohjain, joudut ennen
automaattiviritysta valitsemaan haluamasi
satelliittisuunnat.

Kun BeoCenter AV5:n antenninohjain on
kytketty, käynnistä viritystila Beo4-ohjaimella:
• Paina SAT, sitten MENU. Kutsu SAT SETUP

-valikko painamalla GO.
• Siirrä kohdistin riville MANUAL TUNING ja

paina GO.
• Valitse taajuussarakkeeseen jokin

etsimässäsi satelliitissa käytössä oleva
taajuus.

• Siirrä kohdistin riville POSITION ja käännä
antennia ss- ja  tt -painikkeilla, kunnes
löydät etsimäsi satelliitin.

• Poistu käsiviritysvalikosta STOP-painikkeella.
• Siirrä kohdistin AUTO TUNING -riville ja

valitse GO-painikkeella automaattiviritys-
valikko. Käynnistä automaattihaku tt

-painikkeella.

Toista edellä olevat toimenpiteet kaikille
satelliiteille. Huomaa kuitenkin, että jo
tallennettujen satelliittikanavien säilyttäminen
uusia kanavia automaattiviritettäessä
edellyttää UPDATE TUNING -toiminnon
käyttämistä AUTO TUNING -toiminnon sijaan
seuraavilla satelliittisuunnilla. Tutustu sivuun
22.
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Radiokanavien automaattiviritys

BeoCenter AV5:n automaattiviritys
virittää myös kaikki paikkakunnallasi
kuuluvat radiokanavat automaattisesti.
Valitse ennen automaattiviritystä ohjel-
manlähteeksi radio.

Laitteessa on 59 radiomuistipaikkaa.
Virityksen aikana kaikki tunnistetut
kanavat taltioituvat valikkoon yhdessä
kanavan mahdollisen nimen kanssa*.

Nimeämättä jääneet kanavat voit
nimetä automaattivirityksen päätyttyä
ruutuun ilmestyvässä kanavavalikossa.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanva-
luettelon käyttämisestä.

*Huomaa: Radiokanavien nimet poimitaan
aseman lähettämästä RDS-signaalista. Jos
radioasema ei lähetä RDS-tietoa, valikkoon
ilmestyy nimen sijaan aseman taajuus.

Huomaa: Mahdollisesti virittämättä jääneet
radiokanavat voit virittää käsiviritystilassa. Tutustu
sivuihin 20-21.
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Kanavaluetteloiden käyttäminen

Valitse ohjelmanlähde, esim. TV

Valitse päävalikko
Näet päävalikon

Valitse asetusvalikko

Näet vastaavan valikon

Siirrä kohdistin riville PROGRAM LIST

Valitse kanavaluettelo
Näet kanavaluettelon

Siirrä kohdistinta luettelossa ylös- ja
alaspäin

Voit valita kanavan myös suoraan
numeropainikkeilla

Kanavan nimeäminen tai uudelleen
nimeäminen

Siirrä kohdistin haluamasi kanavan
kohdalle

Paina vihreää painiketta

Valitse nimen ensimmäinen kirjain

Siirrä kohdistinta eteenpäin rivillä

Lisää kerrotaan seuraavalla sivulla

Jos olet saanut viritettyä kaikki vasta-
anotettavat radio-, TV- ja satelliittika-
navat, näet kuvaruudussa vastaavan
ohjelmanlähteen kanavaluettelon. 

Kanavaluetteloita voit käyttää
kanavamuistipaikkojen valitsemiseen,
nimeämiseen, siirtämiseen ja tyhjen-
tämiseen.

Kananvan nimeäminen
Useimpien kanavien nimet ovat
luettelossa jo valmiina. TV- ja satelliitti-
kanavien nimet poimitaan automaatti-
viritystilassa, radkokanavien mahdolli-
sesti sekä automaatti- että käsiviri-
tystilassa. 

Voit halutessasi nimetä vielä nimeä-
mättömän kanavan*.

Kanavan siirtäminen tai poista-
minen
Kanavaluettelon avulla voit poistaa tai
siirtää kanavia toisille muistipaikoille.
Jos siirrät kanavan jo käytössä olevalle
muistipaikalle, siellä entuudestaan
oleva ohjelma vaihtaa paikkaa
siirtämäsi kanavan kanssa, jolloin voit
siirtää aiemman kanavan jollekin
toiselle muistipaikalle.
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*Kanavan nimeäminen
Jos nimeät kanavan itse, kanavamuistipaikan nimi
tai numero korostuu ruudussa, jolloin sen
erottaminen luettelosta on helpompaa.

Kanavan nimi kirjoitetaan merkki kerrallaan.
Merkkejä voit selailla askelpainikkeilla. TV- ja
satelliittikanavilla nimen ensimmäinen merkki
saattaa ilmestyä osana muistiin tallennettua
nimeä. Tämä tekee nimeämisestä helpompaa ja
nopeampaa. Siirrä kohdistin seuraavan merkin
kohdalle ja etsi seuraava kirjain askelpainikkeilla.

Jos kanavan nimi löytyy laitteen muistista, se
ilmestyy riville automaattisesti. Näin joudut
ainoastaan hyväksymään sen. Jos nimeä ei löydy,
voit nimetä sen kirjain kerrallaan; kanavan
nimeen voi kuulua jopa kahdeksan kirjainta.

Radiokanavien nimi lähetetään yleensä RDS-
signaalin mukana, jolloin se poimitaan luetteloon
sekä automaatti- että käsiviritystilassa. Jos nimeä
ei lähetetä tai tunnisteta, aseman taajuus
ilmaistaan luettelossa. Jos haluat nimetä jo RDS:n
kautta nimetyn radiokanavan, RDS-tieto
korvautuu itse nimeämälläsi. Jos tallennat aseman
uudelleen muistiin, myös RDS-nimi tunnistetaan
toki uudelleen.

Käytä askelpainikkeita nimen toisen
kirjaimen tai muistiin tallennetun
nimen etsimiseen

Jos muistista ei löydy nimeä, voit
jatkaa kanavan nimeämistä kirjain
kerrallaan

Tallenna nimi GO-painikkeella

Kanavan siirtäminen tai poistaminen
Siirrä kohdistin haluamasi kanavan
kohdalle

Vedä kanava ulos luettelosta

Kanavan  siirtäminen
Siirrä kanava haluamallesi
muistipaikalle

Siirrä kanava uudelle paikalleen

Jos kanavamuistipaikka oli jo varattu, voit nyt
siirtää siinä aiemmin olleen kanavan uudelle
muistipaikalle

Kanavan poistaminen
Poista kanava muistista painamalla
keltaista painiketta kahdesti

Poistu valikoista
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TV-kanavaluettelo; siirrettävä tai poistettava
kanava on vedetty luettelosta sivuun
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Käynnistä TV-tila

Valitse päävalikko

Näet päävalikon

Valitse TV-asetusvalikko

Näet vastaavan valikon

Siirrä kohdistin riville MANUAL
TUNING
Valitse vastaava valikko

Näet käsiviritysvalikon

Käynnistä automaattihaku

Voit myös valita taajuuden suoraan
numeropainikkeilla; haku pysähtyy
STOP-painikkeella

Kun olet löytänyt etsimäsi kanavan, siirrä
kohdistinta askelpainikkeella valikossa eteenpäin

Valitse muistipaikka numero-
painikkeilla, esimerkiksi 12

Tallenna viritystiedot GO-painikkeella

Voit myös jatkaa seuraavan sivun ohjeiden
mukaan

TV-kanavien virittäminen

Ennen kuin aloitat
BeoCenter AV5:n moninormiversiot kykenevät
vastaanottamaan useampia lähetysjärjestelmiä.
Varmista, että lähetysjärjestelmä on valittu oikein
ennen haun käynnistämistä, jotta haku varmasti
pysähtyisi etsimiesi kanavien kohdalla. Lähetysjär-
jestelmän valinta tapahtuu käsiviritysvalikon
toisella sivulla. Voit halutessasi käyttää kanavien
virittämiseen myös asetusvalikon käsiviritys-
toimintoa.

Voit virittää haluamasi kanavan,
tallentaa sen haluamallesi muisti-
paikalle ja tarvittaessa määritellä myös
kanavakohtaisen dekooderiasetuksen.

Voit edelleen myös tallentaa kanavak-
ohtaisesti haluamasi äänikanavan ja
selostuskielen.
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Yleensä salattujen kanavien vastaanotossa
käytetään asetusta ON/AV. Jos ainoastaan
kuvasignaali on salattu, valitse asetus ON/V. Jos
ainoastaan kuvasisällöltään salattua kanavaa
vastaanotetaan asetuksella ON/AV, saattaa ääni
jäädä puuttumaan.

Huomaa: Jos BeoCenter AV5:n AV-liittimeen on
liitetty toinen dekooderi, joka on määritelty AV-
valikossa vastaavaan käyttöön, voit valita 
dekooderisarakkeessa vaihtoehdoiksi 1/V, 1/AV,
2/V, 2/AV sekä OFF. Tutustu myös käyttöönotto-
ohjeeseen.

SOUND (äänikanavan valinta)
TV-asema lähettää mahdollisesti useita eri
äänikanavia, joista voit valita kanavakohtaiseksi
perusasetukseksi haluamasi. 
Vaihtoehdot:
MONO… FM- tai NICAM-monoääni
STEREO… NICAM- tai A2-stereoääni
MONO1… Ensimmäinen selostuskieli
MONO2… Toinen selostuskieli

MONO3… Kolmas selostuskieli
STEREO2… Toinen selostuskieli, stereoääni

Huomaa: MONO 3- ja STEREO 2 -vaihtoehdot
löytyvät ainoastaan NICAM-stereodekooderilla
varustetuista malleista.

Vaikka tallennatkin muistiin perusasetukseksi
jonkin äänikanavan, voit silti katselutilassa vaihtaa
kuuntelemaasi ääntä. Tutustu sivuun 42.

Käsiviritysvalikko
FREQUENCY (taajuus)
TV-kanavan taajuus. Käynnistä haku kelaus-
painikkeilla.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)
TV-käyttöön on varattu 79 kanavamuistipaikkaa.

ID (kanavan nimi)
Kanavan nimeäminen. Voit nimetä kanavan
kirjain kerrallaan (kahdeksan kirjainta). Laitteen
muistissa on myös useiden kanavien valmiita
nimiä. Kanavan nimeämiseen löydät ohjeet tämän
sivun oikeasta laidasta.

Käsiviritysvalikko, toinen sivu
FINE (hienoviritys)
Yleensä erikseen tehtävää hienoviritystä ei tarvita,
mutta määrätyissä olosuhteissa siitä saattaa olla
apua. Viritysalue on -8 – +8.

DECODER (dekooderi)
BeoCenter AV5:een voidaan liittää myös
salattujen TV-kanavien vastaanottoon tarvittava
dekooderi. Jos viritettävän kanavan dekoode-
risarake asetetaan ON-asentoon, dekooderi
kytkeytyy käyttöön automaattisesti aina salattua
kanavaa vastaanotettaessa.

Vaihtoehdot:
ON/AV: dekooderi käytössä, sekä ääni- että

kuvasignaalit avataan dekooderissa
ON/V: dekooderi käytössä, pelkästään kuva-

signaali avataan dekooderissa
OFF: Dekooderi ei ole käytössä.

TV-kanavan nimeäminen
Siirrä kohdistin sarakkeeseen ID

Aloita nimeäminen vihreällä
painikkeella

Valitse ensimmäinen kirjain

Siirrä kohdistin seuraavan kirjaimen
kohdalle

Valitse askelpainikkeilla seuraava kirjain tai
kanavan nimi. Jos kanavan nimeä ei löydy laitteen
muistista, voit kirjoittaa koko nimen kirjain
kerrallaan.

Tallenna viritys- ja nimeämistiedot;
halutessasi voit jatkaa virittämistä

Hienoviritys, dekooderivalinta sekä
äänikanavan valinta
Siirrä kohdistinta, kunnes seuraava
viritysvalikon sivu tulee kuvaruutuun

Näet viritysvalikon seuraavan sivun

Siirrä kohdistinta askelpainikkeilla, valitse
asetukset kelauspainikkeilla

Tallenna asetuksesi, jolloin palaat
edelliselle sivulle

Tallenna tekemäsi viritystiedot

Jatka virittämistä

Voit myös poistua valikoista
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Valitse satelliittivastaanotto

Valitse päävalikko

Näet vastaavan päävalikon

Valitse satelliittivastaanottovalikko
Näet vastaavan valikon

Siirrä kohdistin riville MANUAL
TUNING
Valitse käsiviritysvalikko GO-
painikkeella

Näet vastaavan valikon
Käynnistä kanavanhaku

Voit myös valita taajuuden suoraan
numeropainikkeilla

Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Haku pysähtyy haluamasi kanavan kohdalla
Siirrä kohdistinta valikossa eteenpäin askelpainik-
keilla. Täytä tarvittavat tiedot kelaus- tai numero-
painikkeilla.

Jos haluat nimetä kanavan, siirry sarakkeeseen ID
Paina vihreää painiketta

Valitse kirjaimia ja muistissa olevia
nimiä askelpainikkeilla. Siirrä
kohdistinta kelauspainikkeilla.

Tallenna viritystiedot; paina
toistuvasti GO-painiketta, kunnes
palaat SAT SETUP -valikkoon

Huomaa
Varmista ennen satelliittikanavien käsivirityksen
käynnistämistä, että lähetysjärjestelmä vastaa
etsimiäsi kanavia. Siirrä kohdistin viritysvalikon
toiselle sivulle ja valitse oikea järjestelmä.

Voit tarvittaessa käyttää satelliittikana-
vien virittämiseen myös käsiviritystä*.

Voit virittää haluamasi kanavat omille
muistipaikoilleen, valita haluamasi
äänijärjestelmän, nimetä kanavat ja
myös määritellä käytettävän dekoode-
rin.

Huomaa: Jos laitteistoosi kuuluu myös antennin-
ohjain, viritysvalikon LNB-sarakkeen paikalla on
sarake POSITION. Satelliittiantennin suuntaa voit
muuttaa siirtämällä kohdistimen vastaavalle riville
ja kääntämällä antennia kelauspainikkeilla.

Satelliittikanavien virittäminen
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TIMER

PICTURE
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SAT SETUP

AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

Päävalikko

Satelliittivastaanoton asetusvalikko

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että
BeoCenter AV5 -laitteesi on varustettu vastaavalla
asennussarjalla.
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Satelliittikanavien käsiviritysvalikko, toinen
sivu
FINE (hienoviritys)
Satelliittikanavan hienoviritys; alue +7 – -7.

DECODER (dekooderi)
Salattujen kanavien vastaanottoon tarvittava
dekooderi voidaan liittää BeoCenter AV5:een.
Dekooderin käyttö voidaan ohjelmoidan
kanavakohtaisesti, jolloin dekooderi kytkeytyy
automaattisesti aina kanavaa valittaessa.

Vaihtoehdot:
ON/AV: Dekooderi käytössä, sekä kuva- että

äänisignaali on salattu
ON/V: Dekooderi käytössä, pelkkä kuvasignaali on

salattu
OFF: Dekooderi ei ole käytössä.

Yleensä valitaan asetus ON/AV. Jos kanavasta on
salattu pelkästään kuva, käytä asetusta ON/V;
ON/AV -asetuksella saattaa ääni jäädä
puuttumaan.

Huomaa: Jos laitteeseen on kytketty kaksi
dekooderia, voit käyttää asetuksia 1/V, 1/AV, 2/V,
2/AV ja OFF. Dekooderia 2 voidaan käyttää vain
PAL-vastaanottoon.

SYSTEM (lähetysjärjestelmä)
Tässä sarakkeessa voit valita käytettävän
lähetysjärjestelmän. Vaihtoehdot: PAL, MAC, BB
(baseband – kantataajuus), PAL OBW (optional
bandwidth – valinnainen kaistanleveys), MAC
OBW sekä BB OBW. Huomaa, että MAC- ja BB-
tiloissa äänijärjestelmävalintojen tekeminen
edellyttää dekooderiasetuksen ON/V -tilaa.

SOUND (äänikanavan valinta)
Määrätyt satelliittikanavat lähettävät uesita
äänikanavia. Tämän sarakkeen kautta pääset
myös ääniviritysvalikkoon, jossa voit tehdä
äänikanaviin liittyviä asetuksia*.

Etsi askeltamalla haluamasi äänikanava.

Huomaa: Vaikka tallennatkin haluamasi
äänikanavan muistipaikkakohtaisena
viritystietona, voit edelleen katselun aikana valita
jonkin toisen äänikanavan. Tutustu sivuun 44.

* Huomaa: Ääniviritysvalikkoon pääset SOUND-
sarakkeen kautta painamalla Beo4-ohjaimen
vihreätä apupainiketta. Seuraavalla sivulla
kerrotaan lisää ääniviritysvalikosta.

Satelliittikanavien käsiviritysvalikko
FREQUENCY (taajuus)
Satelliittikanavan taajuus. Käytä hakuun
kelauspainikkeita.

POLARITY (polarisaatio)
Valitse kelauspainikkeilla oikea polarisaatio:
HOR: vaakapolarisaatio
VERT: pystypolarisaatio
00 - 63: magneettisen tai mekaanisen polarisaa-

tionvaihtajan ohjaus; valinta edellyttää
ulkoyksikkövalikon SKEW-tilaa

*Huomaa: Lisää ulkoyksikkövalikosta kerrotaan
satelliittivirittimen asennussarjan mukana
toimitetussa ODU Setup Guide -oppaassa.

LNB (taajuusmuuntimen valinta)
Taajuusmuuntimen valinna vaihtoehdot ovat
ASTRA, 1oWEST, HOT BIRD, UNI-LNB, TELECOM,
SMATV, CUSTOM# sekä NONE. Tekemäsi valinnat
löytyvät myös satelliittikanavien käsiviritys-
valikosta.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)
Satelliittikanavan muistipaikka; 119 muistipaik-
kaa.

ID (kanavan nimi)
Voit nimetä satelliittkanavat haluamallasi, 
8-merkkisellä nimellä. Aloita nimeäminen kauko-
ohjaimen vihreällä painikkeella. Askella ensim-
mäisen merkin vaihtoehtoja askelpainikkeilla ja
siirry eteenpäin kelauspainikkeilla. Jos laitteen
muistissa olevia kanavien nimiä ei voida käyttää,
voit kirjoittaa nimen merkki kerrallaan.

Huomaa
BeoCenter AV5:n satelliittivastaanottimeen on
esiohjelmoitu määrättyjen satelliittien kanavat
jo valmiiksi.
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Ääniviritysvalikko
SOUND (äänijärjestelmä)
Valitse stereo- tai monoääni askelpainikkeilla.

FREQUENCY (äänitaajuus)
Tässä sarakkeessa voit virittää valitun monoääni-
kanavan taajuutta. 

LEFT FREQ – RIGHT FREQ (stereoäänen vasen ja
oikea kanava)
Tässä sarakkeessa voit virittää valitun stereoäänen
taajuutta. Vasemman kanavan (Left) taajuutta
viritettäessä oikean kanavan taajuus asettuu
automaattisesti oikealle kohdalle. Taajuutta voit
muuttaa askelpainikkeilla; voit käyttää myös
suoraan numeropainikkeita.

BANDWIDTH (apukantoaallon kaistanleveys)
Voit valita kaistanleveydeksi 130, 280 tai 450 kHz.
Käytä valintaan askelpainikkeita. Stereovastaano-
tossa kaistanleveydeksi valitaan automaattisesti
aina 130 kHz.

DEEMPHASIS (esikorostus)
Satelliittivastaanotossa käytetään erilaisia äänen
esikorostusjärjestelmiä kompensoimaan siirtotien
häviöitä. Valitse 50 tai 75 mikrosekuntia tai J17-
järjestelmä.

EXPAND (dynamiikanlaajennus)
Stereona lähetettävissä satelliittitelevisio- ja
radiokanavissa käytetään yleisesti standardin
mukaista dynamiikanlaajennusta. Valitse asetus
ON tai OFF.

SOUND LEVEL (äänen voimakkuustaso)
Satelliittikanavien äänen voimakkustasossa on
eroja, ja tässä sarakkeessa voit valita käytettävän
tason. Valitse NORMAL (tavanomainen) tai LOW
(matala).

PICTURE (kuvaruudun pimennys)
Kuvaruudun pimennystoiminnon ansiosta et
satelliittiradiokanavia kuunnellessasi joudu
katselemaan siihen kuulumatonta kuvaa.
Asennossa ON näet kuvan (satelliitti-TV-kanavat),
asennossa OFF kuvaruutu on pimennetty
(satelliittiradiokanavat).

SAT MANUAL TUNING

FINE

DECODER

SYSTEM

SOUND
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OFF

PAL

7.02/7.20

• MANUAL

Satelliittikanavien käsiviritysvalikon toinen sivu;
tämän sivun kautta pääset ääniviritysvalikkoon

SAT SOUND TUNING

SOUND
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OFF
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Käynnistä radio

Valitse päävalikko

Näet päävalikon

Valitse RADIO, valitse vastaava
valikko

Näet radiovalikon

Siirrä kohdistin riville MANUAL
TUNING

Valitse vastaava valikko

Näet radion käsiviritysvalikon

Käynnistä automaattihaku

Voit käyttää taajuuden valintaan
myös numeropainikkeita
Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun olet löytänyt haluamasi radiokanavan, siirrä
kohdistinta eteenpäin askelpainikkella

Valitse muistipaikka
numeropainikkeilla, esimerkiksi 12

Tallenna radiokanava muistiin GO-painikkeella;
voit myös jatkaa esimerkiksi hienovirityksellä tai
äänijärjestelmän valinnalla

Radiokanavan nimeäminen
Siirrä kohdistin sarakkeeseen ID ja paina vihreää
apupainiketta. Valitse kirjaimia askelpainikkeilla,
siirrä kohdistinta kelauspainikkeilla. GO-painik-
keella voit lopuksi tallentaa kanavan nimen.

Poistu lopuksi valikoista EXIT-painik-
keella 

RADIO

MENU

Voit halutessasi virittää myös radiokanavia käsin

Voit virittää haluamasi kanavat omille
muistipaikoilleen, nimetä ne sekä myös
valita radiokanavan mono- ja stereo-
asetuksen tarpeen mukaan.

Radiokanavien käsiviritysvalikko
FREQUENCY (taajuus)
Radiokanavan taajuus. Käynnistä haku kelaus-
painikkeilla.

PROGRAM (kanavamuistipaikka)
Radiokäyttöön on varattu 59 muistipaikkaa.

ID (kanavan nimi)
Voit myös nimetä radiokanavan haluamallasi
nimellä; käytössäsi on kahdeksan merkkiä.
Aseman nimi poimitaan lähetteen RDS-signaalista
automaattisesti, ja se myös päivittyy automaatti-
sesti, mikäli lähettäjä päättää vaihtaa aseman
nimeä. Jos RDS-tietoa ei ole käytettävissä,
valikossa ilmaistaan aseman taajuus.

Jos haluat nimetä jo RDS-järjestelmän kautta
nimetyn kanavan, ei RDS-tietojen vastaanotto
tältä asemalta ole enää mahdollista. Jos haluat
vastaanottaa tämän aseman lähettämää RDS-
tietoa, viritä se muistiin uudelleen. Nimeämisestä
kerrotaan lisää tämän sivun oikeassa laidassa.

FINE (hienoviritys)
Tarvittaessa voit hienovirittää kuuntelemaasi
kanavaa. Hienoviritysalue on +4 – -4.

SETUP

RADIO

TIMER

PICTURE

SOUND

RADIO SETUP

AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

RADIO MANUAL TUNING

FREQUENCY

PROGRAM

ID

SOUND

92.8

4

VIBORG

STEREO

Päävalikko

Radion asetusvalikko

Radiokanavien käsiviritysvalikko

SOUND
Voit valita muistipaikkakohtaisesti joko stereo- tai
monovastaanoton. Tallenna asetus.

GO

GO

tt

ss

1

2

EXIT
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Kanavien päivitysviritys

Uusien TV-, satelliitti- ja radiokanavien
aloittaessa on myös ne viritettävä
muistiin.

Kanavien päivitysviritystoiminnon
avulla voit virittää muistiin kaikki
uudet kanavat siten, että aikaisemmat
kanavat jäävät paikoilleen.

Kun kanavapäivitys on suoritettu, näet
kuvaruudussa kanavaluettelon, jossa
voit nimetä, muuttaa tai siirtää uusia
kanavia.

Sivulla 14 kerrotaan lisää kanava-
luetteloista.

*Huomaa: Uudet kanavat viritetään edellisten
muistipaikkojen yläpuolelle muistitilan
määräämissä rajoissa.

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

TV SETUP

AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

TV UPDATE TUNING

FREQUENCY

     ACTIVATE

45

 

Päävalikko

Television asetusvalikko

TV-kanavien päivitysvirityksen valikko

Valitse ohjelmanlähde, esimerkiksi
TV

Valitse päävalikko

Näet päävalikon

Valitse TV, valitse vastaava valikko

Näet TV SETUP -valikon

Siirrä kohdistin riville UPDATE
TUNING

Valitse vastaava valikko

Näet päivitysvalikon

Käynnistä päivitys

Haku pysähtyy STOP-painikkeella

Kun kanavapäivitys on suoritettu,
näet kuvaruudussa kanavaluettelon

Poistu valikoista

TV

MENU

GO

GO

tt

EXIT
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Katselusuuntien esiasettaminen

BeoCenter AV5:n jalustavalikossa voit
ohjelmoida laitteen kaksi käänty-
missuuntaa.

Voit ohjelmoida laitteen kääntymään
käynnistettäessä automaattisesti kohti
katselupaikkaasi. Voit myös vapaasti
ohjelmoida suunnan, johon laite
kääntyy sitä suljettaessa.

Laitteen kääntäminen katselun aikana
Voit kääntää laitetta suoraan Beo4-kauko-
ohjaimella ilman valikko-opastusta. Etsi LIST-
painikkeella ohjaimen näyttöön teksti STAND,
jolloin voit kääntää laitetta kelauspainikkeilla.
Numeropainikkeilla 1 - 9 voit ohjata jalustan
kääntymään kääntöalueensa sisällä siten, että 1
vastaa äärivasenta, 9 äärioikeaa suuntaa.

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

CLOCK

STAND

ON
STBY

1
2 3 4 5

9
876

Päävalikko

Katselusuunnan ohjelmointivalikko; voit asettaa
vapaasti sekä käynnistymis- että
sulkeutumissuunnan. Valitsemasi suunnat
osoitetaan valikossa

Käynnistä televisio

Valitse päävalikko

Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville STAND

Valitse jalustavalikko

Näet jalustavalikon, kohdistin on
rivillä ON

Käännä laite siihen asentoon, johon
haluat sen käynnistyvän

Voit käyttää myös
numeropainikkeita

Siirrä kohdistin riville STBY

Käännä laite siihen asentoon, johon
haluat sen sulkeutuvan; voit käyttää
myös numeropainikkeita

Tallenna jalusta-asetukset muistiin

Poistu valikoista

TV

MENU

tt

ss

GO

GO

1

9

EXIT
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Kellon aikaanasettaminen

Jotta BeoCenter AV5:n kello näyttäisi
oikeaa aikaa – ja jotta laite kykenisi
toteuttamaan kaikki ajastetut
toiminnot oikein – on sen kello
asetettava oikeaan aikaan.

Voit tahdistaa laitteen kellon
parhaillaan katsomasi TV-kanavan
lähettämään tekstiaikaan. Voit myös
asettaa ajan itse.

Jos käytät tekstitahdistusta, varmista
mahdollisten aikaerojen vuoksi, että
tahdistat kellon kotimaiseen
kanavaan*.

Kellovalikossa voit myös ohjelmoida
BeoCenter AV5:n siten, että kellonaika
on aina näkyvissä laitteen näytössä,
kun laite on käytössä. Tällöin näyttöön
saadaan ainoastaan lyhyt vahvistus
kaikista toiminnoista.

*Huomaa: Jos käytät tekstitahdistusta, laitteen
kello huolehtii automaattisesti myös talvi- ja
kesäajan valinnasta.

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

CLOCK

AV SOCKET

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

TEXT TIME

DISPLAY

20:00

FRI 10

SEPTEMBER

1996

DR

YES

Päävalikko

Kellovalikko; rivillä TEXT TIME valitaan kellon
tahdistus tekstiaikaan. Rivillä DISPLAY valitaan
kellonajan näyttö BeoCenter AV5:n näyttöön

Käynnistä TV

Kellon tahdistaminen teksti-TV-aikaan
Valitse jokin kotimainen TV-kanava
suoraan numeropainikkeilla,
esimerkiksi 12

Valitse asetusvalikko

Näet asetusvalikon

Siirrä kohdistin riville CLOCK

Valitse kellovalikko

Näet vastaavan valikon; kohdistin on
rivillä TIME

Siirrä kohdistin riville TEXT TIME

Etsi parhaillaan katsomasi kanavan
nimi tai muistipaikka
kelauspainikkeilla

Varmista, että päivämäärätiedot
ovat oikein; korjaa tarvittaessa

Paina – kello tahdistuu tekstiaikaan

TV

1

2

MENU

GO

tt

ss

GO
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Kellon aikaanasettaminen

Anna kellonaika numeropainikkeilla

Tarkista valikon muut tiedot; korjaa
tarvittaessa

Siirru valikossa askelpainikkeilla

Tee muutokset kelauspainikkeilla

Tallenna kellotiedot

Poistu valikoista 

0

9

EXIT

…

tt

ss

GO

Kellonaika näyttöön
Jos haluat saada kellonajan laitteen näyttöön, etsi
LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön
viesti CLOCK ja paina GO.

Kellonaika jää näyttöön, kunnes valitset jonkin
toisen toiminnon. Jos haluat poistaa kellonäytön,
etsi uudelleen ohjaimen näyttöön CLOCK ja paina
GO.
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Tekstisivujen valinta

Muistisivujen ohjelmoiminen

Teksti-TV:n perustoiminnot

Ohjelmien tekstitys teksti-TV-

sivuilta

Tekstityksen automaattivalinta

Sivunpäivitystoiminto

Pikatekstijärjestelmä, FLOF

Kuvanauhurin ajastimen

tekstiohjelmointi
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Ohjelman katselu

Näitä toimintoja käytät päivittäin:

• Käynnistät TV-katselun
• Käynnistät satelliittikanavien

katselun*
• Vaihdat näyttötietoja
• Käännät laitetta haluamaasi

suuntaan
• Muutat äänenvoimakkuutta
• Suljet laitteen

Näitä toimintoja ohjaat Beo4-kauko-
ohjaimella.

Voit kanavamuistipaikan sijaan valita
BeoCenter AV5:n näyttöön myös
kanavan nimen. Silti näytössä vahvi-
stetaan lyhyesti myös kaikki toteutet-
tavat toiminnot.

Voit kääntää BeoCenter AV5:n jalustaa
haluamaasi suuntaan suoraan numero-
painikkeilla: asento 1 vastaa vasenta
äärilaitaa, asento 9 oikeaa äärilaitaa.

Voit myös muuttaa äänenvoimak-
kuutta sekä lopuksi sulkea laitteen.

Huomaa: Jos haluat kuunnella kuvaohjelman-
lähteen pelkkää ääntä ilman kuvaa, paina AV-
painiketta ennen ohjelmanlähdepainiketta; ensin
AV, sitten TV, SAT tai V TAPE.

Paina – televisio käynnistyy viimeksi
katsomallesi kanavalle
Paina – laite käynnistyy viimeksi
katsomallesi satelliittikanavalle

Askelpainikkeilla voit vaihtaa
kanavalta toiselle

Kanavia voit valita myös
numeropainikkeilla; 0-painike
valitsee viimeksi katsomasi kanavan

Näyttötietojen valinta
Paina – näet kanavan nimen

Paina uudelleen – näet muistipaikan
numeron

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön STAND 

Kelauspainikkeilla voit kääntää
laitetta

Voit valita katselusuunnan myös
numeropainikkeilla

Voimakkuuspainikkeella voit
muuttaa äänenvaomakkuutta

Voimakkuussäätimen keskiosan
painaminen vaientaa kaiuttimet,
uusi painallus palauttaa äänen

Paina – laite sulkeutuu

*Huomaa: Satelliittivastaanotto edellyttää, että
laitteeseen on asennettu vastaava asennussarja.

TV

SAT

0

9

…

TV

SAT

LIST

tt

ss

1

9

…

•
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Jos kanava, jonka ohjelmaa katselet,
lähettää teksti-TV-palvelua, voit
tutustua tekstitarjontaan kauko-
ohjaimen TEXT-painikkeen avulla*.

BeoCenter AV5:n teksti-TV-dekooderi
on viimeisintä mallia. Näin tekstisivujen
odotteluun kuluva aika on minimoitu.

Tekstipainikkeen painamisen jälkeen
näet ensimmäisenä muistisivun. Tämä
ilmaistaan kuvaruudussa viestillä
MEM1. Tämä muistisivu on ohjelmoitu
laitteen muistiin, ja se ilmestyy aina
ensimmäisenä tekstitilaa valittaessa.

*Huomaa: Jos tekstipainikkeen painamisen
jälkeen kuvaruutu pimenee, ei katsomasi kanava
lähetä tekstipalvelua. Poistu tekstitilasta esim.
EXIT- tai ohjelmanlähdepainikkeella.

T E K S T I - T V

Käynnistä tekstitila

Kelauspainikkeilla voit askeltaa
muistisivuja

Numeropainikkeilla voit valita
suoraan haluamasi sivun

Voit käyttää myös askelpainikkeita
sivujen vaihtamiseen

EXIT-painikkeella voit poistua
tekstitilasta

Voit myös valita ohjelmanlähteen

Jokaisella kanavalla on käytössäsi neljä
tekstisivua: MEM1, MEM2, MEM3 ja
MEM4, jotka on esiohjelmoitu vasta-
amaan sivuja 100, 200, 300 ja 400. Voit
vapaasti asettaa muistisivuiksi ne sivut,
joita eniten käytät. Tutustu tämän
sivun ohjeisiin.

Tekstisivulla 100 on yleensä sisällys-
luettelo käytössä olevista tekstisivuista.
Myös aakkoselliset sisällysluettelot ovat
yleensä käytössä.

Seuraavilla sivuilla kerrotaan lisää
teksti-TV:n mahdollisuuksista.

Tekstisivujen valinta

Huomaa: Tekstipalvelujen laajuus vaihtelee
maittain ja jopa kanavittain. Teksti-TV-
palveluista kerrotaan lisää yleensä TV-
ohjelmalehdissä sekä kanavan omissa
mainoksissa.

TEXT

EXIT

3

0

2

tt

ss
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Muistisivujen ohjelmoiminen

Jokaisen teksti-TV-palvelua lähettävän
kanavan muistipaikalle voidaan ohjel-
moida myös neljä muistisivua, jotka
löytyvät suoraan ja nopeasti. 

Muistisivuiksi on esiohjelmoitu sivut
100, 200, 300 ja 400, ja ne ilmaistaan
kuvaruudussa viestillä MEM1 – MEM4.
Voit vapaasti asettaa muistisivuiksi ne
sivut, joita itse eniten käytät.

Valitse tekstitila

Valitse sivu, jonka haluat tallentaa
muistisivuksi

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön STORE 

Paina – tallennat sivun muistisivuksi 1

Poistu tekstitilasta

Muistisivujen käytöllä saat enemmän
irti teksti-TV-järjestelmästä.

Tekstisivut ja BeoLink-järjestelmä*
Jos BeoCenter AV5 -laitteeseesi on liitetty
muista televisioita BeoLink-järjestelmän
kautta, muistisivut haetaan automaattisesti
vain siihen televisioon, johon ne on
esiohjelmoitu.

Tietoa päähuoneen televisioon ohjelmoiduista
muistisivuista ei siirretä BeoLink-järjestelmän
kautta muihin televisioihin; ohjelmointi
tehdään aina televisiokohtaisesti.

*Huomaa: Bang & Olufsen -kauppiaasi kertoo
Sinulle mielellään lisää BeoLink-järjestelmästä.

TEXT

EXIT

1

LIST

GO

GO
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Kun olet löytänyt haluamasi tekst-
isivun, käytössäsi on useita sivun
lukemista helpottavia toimintoja.

Tutustu ohjeisiin tämän sivun oikeassa
laidassa.

STOP, SUBPAGE
Yhteen tekstisivunn voi kuulua useita alisivuja,
jotka tunnistetaan omalla, nelnumeroisella
alikoodillaan. Tätä toimintoa voit käyttää näiden
alisivujen yhteydessä.

Jos haluat pysäyttää muutoin automaattisesti
vaihtuvan alisivun, paina STOP-painiketta.
Alisivuja voit askeltaa askelpai ikkeilla; voit myös
käyttää numeropainikkeita. Jos haluat vapauttaa
sivujenvahdon, paina uudelleen STOP-painiketta.
Voit myös käyttää kelauspainiketta muistisivun
valintaan – toki voit myös poistua tekstitilasta
TEXT-painikkeella.

LARGE
Teksti-TV:n tekstiä voidaan myös suurentaa,
jolloin sen lukeminen käy mukavammin myös
kauempaa. GO-painikkeella askeltamalla voit
suurentaa ensin sivun yläosan, sen jälkeen
alaosan. Kolmas painallus palauttaa normaalin
koon.

MIX
Teksti-TV-teksti saadaan myös televisiokuvan
päälle siten, että molempia voidaan katsoa
samanaikaisesti. Jos haluat ruutuun uudelleen
pelkän tekstisivun, paina uudelleen GO-
painiketta.

REVEAL*
Jos tekstisivuun kuuluu myös piilotekstiä, kuten
kilpailujen vastauksia, voit käyttää sivunpeit-
totoimintoa tekstin paljastamiseen. Teksti peittyy
uudelleen GO-painikkeen uudella painalluksella.

*Huomaa: REVEAL-komennon etsiminen LIST-
painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön
edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen
toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen
käyttöohjeeseen, erityisesti ohjaimen laitteistoon
sovittamisesta kertovaan kappaleeseen.

Alisivun pysäyttäminen
Valitse tekstisivu, jonka alisivun haluat ruutuun

Paina – alisivu pysähtyy

Askelpainikkeilla voit askeltaa
alisivuja

Voit valita alisivun myös suoraan
numeropainikkeilla (neljä numeroa),
esimerkiksi 0005

Paina uudelleen – sivunvaihto jatkuu

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön LARGE 

Paina – teksti suurenee

Paina uudelleen – tekstisivun alaosa
suurenee; kolmas painallus
palauttaa tekstin normaaliin kokoon

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön MIX 

Paina – näet samanaikaisesti kuvan
sekä tekstisivun

Paina uudelleen – näet pelkän
tekstisivun

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön REVEAL*

Paina – näet piilotetun tekstin

Paina uudelleen – teksti piiloutuu

Teksti-TV:n perustoiminnot

STOP

0

0

0

5

STOP

LIST

GO

LIST

GO

LIST

GO
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Valitse kanavamuistipaikka, jonka
haluat tekstittää, esimerkiksi 6, ja
käynnistä tekstitila

Valitse tekstityssivu

Valitse tekstityssivu
numeropainikkeilla, esimerkiksi 333

Näet tekstityssivun ruudussa

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön LARGE 

Paina – tekstitys suurenee

Ohjelmien tekstitys teksti-TV-sivuilta

Joillakin satelliitti- ja TV-kanavilla
ohjelmien tekstitys lähetetään teksti-
TV-sivuilla*.

Jos haluat tekstityksen ohjelmaan,
valitse tekstityssivu, jolloin tekstitys
lisätään TV-kuvaan.

Voit myös suurentaa tekstityksen
kokoa, jolloin sen lukeminen on
helpompaa.

*Huomaa: Tekstisivulla 100 on yleensä
aakkosellinen sisällysluettelo kaikista
tekstisivuista. Näin löydät myös tekstityssivut.

Automaattinen tekstitys kanavaa valittaessa

Valitse ensin kanava, esimerkiksi 6

Valitse tekstitila

Valitse tekstityssivu
numeropainikkeilla, esimerkiksi 333

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön STORE 

Valitse muistisivu 4

Paina – näin tallennat tekstityssivun
tämän kanavan muistisivuksi 4

Tekstityksen automaattivalinta

Voit halutessasi ohjelmoida television
myös automaattiselle tekstitykselle.

Valitse ensin kanava, jolle haluat
automaattisen tekstityksen. Valitse sen
jälkeen tekstitila. Etsi tekstityssivu.
Tallenna tekstityssivu muistisivuksi
MEM4*.

*Huomaa: Jos et enää halua käyttää auto-
maattista tekstitystä, tallenna muistisivuksi 4 jokin
toinen tekstisivu. Tutustu tämän käyttöohjeen
sivuun 30, jossa kerrotaan lisää muistisivu-
järjestelmästä.

6

TEXT

3

3

3

LIST

GO

6

TEXT

3

3

3

4

LIST

GO

GO
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Sivunpäivitystoiminto

Televisio saadaan myös muistuttamaan
tekstisivun sisällössä tapahtuneista
muutoksista.

Valitse tekstitila. Valitse haluamasi
tekstisivu. Valitse tämän jälkeen Beo4-
ohjaimen sivunpäivitystila, jonka
jälkeen voit katsoa TV-ohjelmaa.

Kun haluamasi sivu on löytynyt, se
osoitetaan kuvaruudussa viestillä
FOUND. Vastaavasti sisällöltään päivit-
tynyt sivu ilmaistaan viestillä UPDATE*.

Jos haluat siirtyä lukemaan tekstisivua,
paina GO-painiketta.

*Huomaa: Vaikka katsotkin TV-kuvaa, muista, että
BeoCenter AV5 on edelleen tekstitilassa. Jos
esimerkiksi käytät numeropainikkeistoa
tarkoituksenasi vaihtaa kanavaa, se tulkitaan
sivunvaihtokomennoksi, jolloin sivun haku
käynnistyy, eikä laite enää jää odottamaan sivun
päivittymistä.

Valitse tekstitila

Valitse haluamasi tekstisivu
numeropainikkeilla

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön UPDATE 

Paina – käynnistät sivunpäivitys-
toiminnon

Näet uudelleen TV-kuvan

Kun sivu on löytynyt, se ilmaistaan
ruudussa viestillä FOUND

Kun sivun sisältö on päivittynyt, se
ilmaistaan ruudussa viestillä UPDATE

GO-painikkeella saat tekstisivun
ruutuun

EXIT-painikkeella voit poistua
tekstitilasta

TEXT

EXIT

0

…
9

LIST

GO

GO
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Pikatekstijärjestelmä, FLOF

Valitse tekstitila

Valitse Fastext-sivu

Fastext-sivu ilmaistaan nelivärisellä
palkilla kuvaruudun yläosassa

Paina jotakin väripainiketta – pääset
Fastext-järjestelmään

Jokaisen Fastext-alisivun otsikot
ilmestyvät ruutuun, kukin omalla
värillään

Sivut voit valita vastaavilla
väripainikkeilla

Poistu Fastext-tilasta TEXT-
painikkeella

Poistu tekstitilasta EXIT-painikkeella

Määrätyt teksti-TV-palvelujen tuottajat
käyttävät myös ns. pikatekstijärjestel-
mää (FLOF, Full Level One Feature),
joka mahdollistaa nopean siirtymisen
pääsivuun liittyville alisivuille.

Fastext-järjestelmä auttaa muodosta-
maan selkeän ja suoraviivaisen polun
tekstisivujen välille.

Jos valitset Fastext-tilan, se ilmaistaan
kuvaruudun oikeassa yläkulmassa
väripalkilla. Tämä edellyttää, että
tekstipalvelun lähettäjä tukee Fastext-
järjestelmää.

Beo4-ohjaimen väripainikkeilla voit
valita haluamasi alisivun.

Fastext-sivu ilmaistaan kuvaruudun oikeassa
ylänurkassa olevalla väripalkilla

Jokaisen toisiinsa liittyvän alisivun otsikot
ilmestyvät ruutuun, kukin omalla värillään

TEXT

TEXT

EXIT

·
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·
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Kuvanauhurin ajastimen tekstiohjelmointi

Jos liität BeoCenter AV5:een BeoCord 
V 8000 -kuvanauhurin, voit ohjelmoida
nauhurin ajastimen suoraan tekstisi-
vuilta sekä TV- että satelliittikanavilla.

Voit tehdä useita ajastinohjelmointeja
samanaikaisesti. Itse ohjelmointitapaan
vaikuttaa sekä nauhurin PDC/VPS-
valinnan asetus että ohjelman lähet-
täjän käyttämä PDC/VPS-koodi*.

Lisää ajastinnauhoittamisesta kerro-
taan nauhurin omassa käyttöohjeessa.

*Huomaa: Lisää PDC/VPS-valinnan kerrotaan
seuraavalla sivulla.

TV-ohjelmat sisältävä tekstisivu; ajastinohjelmointi
käynnissä

Olet valinnut nauhoitettavan ohjelman, ja voit nyt
tarkistaa ja vahvistaa ohjelmointisi

Valitse tekstitila

Valitse TV- tai satelliittiohjelmat
sisältävä tekstisivu

Paina – käynnistät ajastinohjel-
moinnin

Kohdistin siirtyy kuvassa
ensimmäisen ohjelman alkamisajan
kohdalle

Siirrä kohdistin haluamasi ohjelman
kohdalle

Voit siirtää kohdistinta myös kelauspainikkeilla

Hyväksy alkamisaika

Tarkista päättymisaika

Hyväksy päättymisaika

Ajastinohjelmoinnin tiedot
vahvistetaan sivun ylälaidassa:

22:00 - 23:00   30.JAN   P10   BBC        OK  ?

Voit tarvittaessa korjata rivin tietoja; siirrä
kohdistinta tt- ja ss -painikkeilla, korjaa askel-
ja numeropainikkeilla

STOP-painikkeella voit peruuttaa toiminnon ilman
tallennusta

Paina – vahvistat ohjelmoinnin

Nauhoituksen alkamis- ja
päättymisaika vahvistetaan sivun
yläosassa

Voit jatkaa valitsemalla seuraavan
nauhoitettavan ohjelman

Voit myös poistua tekstitilasta

TEXT

EXIT

RECORD

GO

GO

GO
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PDC/VPS-toiminto ja ajastinnauhoitus
Kuvanauhurisi PDC/VPS-toiminto mahdollistaa
ohjelman lähettäjän käyttämien PDC- ja VPS-
koodien hyödyntämisen. Toiminto voidaan
valita käyttöön tai pois käytöstä kuvanauhurin
asetusvalikossa.

PDC/VPS-toiminnon avulla voidaan varmistaa,
että ohjelman nauhoitus käynnistyy ja päättyy
ohjelman mukaisesti, vaikka itse lähetys alkaisi
tai päättyisi viivästyneenä.

Jos käytät PDC/VPS-toimintoa, on oleellista,
että ajastinohjelmointia tehdessäsi käytät
tarkkoja, ilmoitettuja alkamis- ja päättymisa-
ikoja. Jos ohjelmoit kahden peräkkäisen
ohjelman nauhoituksen, joudut ohjelmoimaan
ne kahtena erillisenä nauhoituksena.

Jos SPR-asetus on pois käytöstä, kaikki
nauhoitukset alkavat ja päättyvät
ohjelmoimiesi aikojen mukaisesti. Näin voit
myös ohjelmoida kaksi peräkkäistä ohjelmaa
yhtenä pitkänä nauhoituksena.
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CD-luukku aukeaa BeoCenter AV5:n LOAD-
painikkeella ja sulkeutuu saman painikkeen
uudella painalluksella. Jos yrität käynnistää CD-
toistoa ilman levyä, luukku aukeaa. Samalla näet
laitteen näytössä kehotteen levyn asettamiseksi
levypesään. Levy asetetaan laitteeseen tekstipuoli
ylöspäin.

C D - Ä Ä N I L E V Y

Päivittäiset toiminnot

Jos haluat kuunnella CD-levyä, aseta se
levypesään ja käynnistä toisto. Levyllä
olevien kappaleiden lukumäärä
ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä.

Nyt voit askeltaa kappaleita, kuunnella
haluamaasi kappaletta sekä selailla
levyä eteen- ja taaksepäin. Voit myös
valita näyttöön kappaleesta käytetyn
toistoajan.

BeoCenter AV5:n äänentoisto pääsee
parhaiten oikeuksiinsa, kun käännät
laitteen Beo4-ohjaimella itseäsi kohti.

Voit keskeyttää CD-toiston. Voit myös
valmiustilapainikkeella pysäyttää CD-
soittimen kokonaan.

Huomaa: Jos jätät levyluukun auki, se sulkeutuu
automaattisesti viiden minuutin kuluttua.

Avaa BeoCenter AV5:n levyluukku laitteen
lähikäyttöpainikkeiston LOAD-painikkeella ja
aseta levy levypesään

Paina – CD-toisto käynnistyy

Paina – valitset seuraavan kappaleen

Paina – parhaillaan soiva kappale
toistetaan uudelleen;
kaksoispainalluksella voit käynnistää
edellisen kappaleen

Kappaleen valintaan voit käyttää
myös numeropainikkeita

Paina – selaat levyä eteenpäin

Paina – selaat levyä taaksepäin

Etsi levyn soidessa LIST-painikkeen
avulla ohjaimen näyttöön COUNTER 

Paina – saat näyttöön kappaleesta
käytetyn ajan

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön STAND 

Kelauspainikkeilla voit kääntää
laitetta

Voit valita haluamasi asennon myös
numeropainikkeilla

Paina – toisto keskeytyy

CD- tai GO-painikkeella toisto jatkuu

Paina – laitteisto sulkeutuu

CD

0

9

tt

ss

LIST

LIST

GO

GO

tt

ss

1

9

STOP

CD

•

…

…
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CD-levyn kappaleiden satunnaistoisto

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön RANDOM 

Paina – satunnaistoisto käynnistyy

Satunnaistoiston peruutus

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön RANDOM 

Paina alasaskelluspainiketta –
toiminto peruuntuu

Voit kuunnella levyn kaikkia kappaleita
satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaistoisto voidaan valita päälle
tai pois päältä. Valittu toiminto
ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä
viestillä RANDOM. 

Jos haluat peruuttaa satunnaistoiston,
voit valita haluamasi kappaleen
suoraan numeropainikkeilla. Kun
valittu kappale on toistettu, satunna-
istoisto jatkuu.

Kun kaikki kappaleet on soitettu kerta-
alleen, laite pysähtyy ja jää
odottamaan uusia käskyjä. 

Jos haluat, voit käyttää satunnaisto-
istoa yhdessä levyn uusintatoiston
kanssa, jolloin laite soittaa saman levyn
kappaleita satunnaisessa järjestyksessä
neljä tuntia.

Lisää kerrotaan kappaleessa
Uusintatoisto.

Satunnaistoisto

Levyn uusintatoisto

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön REPEAT* 
Paina – uusintatoisto käynnistyy

Uusintatoiston peruuttaminen

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön REPEAT* 
Paina – peruutat uusintatoiston

*Huomaa: REPEAT-komennon etsiminen LIST-
painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön
edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen
toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen
käyttöohjeeseen.

Uusintatoistotilassa CD-soitin soittaa
samaa levyä neljän tunnin ajan. Myös
tämä toiminto voidaan asettaa päälle
ja pois päältä. Valittu toiminto
ilmaistaan BeoCenter AV5:n näytössä
viestillä REPEAT.

Jos valitset uusintatoistotilan ennen
levyn toiston käynnistämistä, uusinta-
komento käynnistää levyn.

Voit käyttää sekä uusinta- että satun-
naistoistotoimintoa yhdessä, jolloin
laite soittaa saman levyn kappaleita
satunnaisessa järjestyksessä jopa neljä
tuntia.

Uusintatoisto

LIST

LIST

GO

LIST

LIST

GO
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Päivittäiset toiminnot

Päivittäisessä radiokuuntelussa käytät
seuraavia toimintoja:

• Käynnistät radiotilan ja vaihdat
radiokanavia

• Vaihdat radion näyttötoimintoja
• Käännät laitetta kohti kuuntelupi-

stettäsi
• Muutat äänenvoimakkuutta
• Suljet laitteiston

Voit halutessasi valita jatkuvan kanava-
näytön BeoCenter AV5:n näyttöön
pelkän numeronäytön sijaan. Tällöin
valitsemasi toiminnot vahvistetaan
näytössä hetkellisellä viestillä.

Voit kääntää laitetta Beo4-ohjaimella.
Etsi ohjaimen näyttöön viesti STAND,
jolloin voit valita laitteen suunnan
esimerkiksi numeropainikkeilla 1 - 9. 

Äänenvoimakkuuden voit säätää
haluamaksesi. Lopuksi voit sulkea
laitteen.

Paina – radio käynnistyy viimeksi
kuuntelemallesi kanavalle

Radiokanavia voit vaihtaa
askelpainikkeilla

Kanavan voit valita myös suoraan
numeropainikkeilla; 0-painikkeella
voit valita viimeksi kuuntelemasi
kanavan

Näyttötietojen vaihtaminen
Paina – näet aseman nimen
Paina uudelleen – näet muistipaikan
numeron

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön STAND 

Kelauspainikkeilla voit kääntää
laitetta

Voit valita laitteen asennon myös
suoraan numeropainikkeilla

Säädä äänenvoimakkuus
haluamaksesi

Voimakkussäätimen keskiosan
painaminen vaientaa kaiuttimet,
uusi painallus palauttaa äänen

Paina – laitteisto sulkeutuu

R A D I O T O I M I N N O T

RADIO

RADIO

0

9

…

LIST

tt

ss
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SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT
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GO
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BeoCenter AV5:n äänisäädöt on jo
valmistusvaiheessa säädetty sopiviksi
useimpiin käyttöympäristöihin.
Halutessasi voit toki muuttaa tasoja
oman makusi mukaisesti.

Äänensäätövalikon avulla voit muuttaa
äänen peruvoimakkuutta, kanavatasa-
painoa, matalien ja korkeiden äänien
tasoa sekä valita loudness-toiminnon
asetuksen.

Äänivalikko
VOLUME (voimakkuus)
Äänenvoimakkuus. Voit säätää äänenvoimak-
kuutta myös suoraan Beo4-ohjaimen
voimakkuuspainikkeella.

BALANCE (kanavatasapaino)
Kaiuttimen välinen kanavatasapaino.

BASS (matalat äänet)
Matalien äänien säätö.

TREBLE (korkeat äänet)
Korkeiden äänien säätö.

LOUDNESS 
Loudness-toiminto voidaan valita päälle tai pois
päältä. Toimintoa käytetään korjaamaan
ihmiskorvan puutteellista herkkyyttä matalien ja
korkeiden äänien alueella juuri alhaisilla
kuunteluvoimakkuuksilla. Toiminto tekee äänestä
dynaamisemman.

Valitse haluamasi ohjelmanlähde,
esimerkiksi TV

Valitse päävalikko

Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville SOUND

Valitse äänivalikko

Näet vastaavan valikon

Valitse säätökohde askelpainikkeilla

Säätöarvoja sekä loudness-asetusta
voit muuttaa kelauspainikkeilla

Paina – säätöarvot tallentuvat
muistiin

Poistu valikoista

Ä Ä N I  J A  K U V A

Äänisäädöt

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

SOUND

VOLUME

BALANCE

BASS

TREBLE

LOUDNESS

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

OFF

Päävalikko

Äänensäätövalikko

TV

MENU

GO

tt

ss

GO

EXIT
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Etsi LIST-painikkeella ohjaimen
näyttöön SOUND* 

Paina – näet valitun äänikanavan

Valittu äänikanava ilmaistaan
BeoCenter AV5:n näytössä

GO-painikkeella askeltamalla voit
etsiä haluamasi äänikanavan

*Huomaa: SOUND-komennon etsiminen Beo4-
ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on
lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu
ohjaimen omaan käyttöohjeeseen.

Katsomasi TV- tai satelliittikanava*
saattaa lähettää useita vaihtoehtoisia
äänikanavia, esimerkiksi sekä mono-
että stereoääntä tai erikielisiä
selostuksia.

Voit ohjelmaa katsellessasi valita
haluamasi äänikanavan. Jos katselet
monikielilähetettä, voit vaihtaa kieleltä
toiselle.

Valittu äänikanava ilmaistaan
BeoCenter AV5:n näytössä.

*Huomaa: Satelliittikanavilla vaihtoehdot ovat
MONO, STEREO, MONO1, STEREO1, MONO2,
MONO3, STEREO2 sekä STEREO3.

Huomaa: Voit tallentaa haluamasi äänikanavan
muistipaikkakohtaisena tietona, jolloin kuulet
haluamasi äänen aina kanavan valitessasi. Tutustu
sivuihin 16-19.

Kaikissa TV-ohjelmissa ei välttämättä ole
vaihtoehtoisia äänikanavia. Voit valita
kuunneltavan äänikanavan vain lähetykseen
kuuluvista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot MONO3
ja STEREO2 ovat mukana vain NICAM-lähetyksissä,
ja niiden vastaanotto edellyttää myös laitteelta
NICAM-mahdollisuutta.

Äänikanavien valinta

MONO FM- tai NICAM-monoääni
STEREO A2- tai NICAM-stereoääni
MONO1 Monoääni, selostuskieli 1
MONO2 Monoääni, selostuskieli 2

MONO3 Monoääni, selostuskieli 3
STEREO2 Stereoääni, selostuskieli 2

LIST

GO

GO
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Kuvasäädöt

BeoCenter AV5:n kuvasäädöt on jo
valmistusvaiheessa asetettu useimpiin
käyttöympäristöihin sopiviksi. Voit
kuitenkin halutessasi muuttaa
asetuksia makusi mukaisiksi.

Kuvansäätövalikossa voit säätää kuvan
kirkkautta, värikylläisyyttä sekä
kontrastia. Nämä säädöt löydät kaikkia
kuvaohjelmanlähteitä katsoessasi.

Kuvasäätövalikko
BRILLIANCE (kuvan kirkkaus)
Kuvan kirkkauden säätö.

COLOUR (värikylläisyys)
Kuvan värikylläisyyden säätö.

CONTRAST (kontrasti)
Kuvan kontrastin säätö.

(TINT)
TINT-säätöä voidaan muuttaa ainoastaan NTSC-
signaalilla.

Huomaa
Muut kuvaformaatit: Jos olet liittänyt laitteistoosi
myös kuvanauhurin, voit laajakuvatallenteita
katsellessasi valita toistettavan kuvaformaatin.
Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön FORMAT*
ja valitse formaatiksi 1 (normaali 4:3 -kuva) tai 2
(muunnettu laajakuva).

*Huomaa: FORMAT -komennon etsiminen Beo4-
ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on
lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu
ohjaimen käyttöohjeeseen.

Valitse haluamasi ohjelmanlähde,
esimerkiksi TV

Valitse päävalikko

Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville PICTURE

Valitse kuvansäätövalikko

Näet vastaavan valikon, jossa
kohdistin on rivillä BRILLIANCE

Kelauspainikkeilla voit muuttaa
kuvan kirkkautta

Askelpainikkeilla voit siirtyä
valikossa

Säätöjä voit muuttaa
kelauspainikkeilla

Paina – säädöt tallentuvat muistiin

Poistu lopuksi valikoista

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

PICTURE

BRILLIANCE

COLOUR

CONTRAST

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

Päävalikko

Kuvansäätövalikko

TV

MENU

GO

tt

ss

tt

ss

GO

EXIT
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Ajastettu toisto sekä sulkeutuminen

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

TV TIMER

TIMER LIST

PROGRAM

START

STOP

DAYS

. . .

5 FILMNET

10:00

11:00

MTWTFSS

STOREGO

Päävalikko

Ajastetun toiston valikko TV-tilassa; syötä
tarvittavat tiedot. Ohjelmointitiedoista näet
koosteen ajastinluettelossa.

Ennen kuin aloitat
Jotta tehdyt ajastinohjelmoinnit toteutuisivat,
tulee BeoCenter AV5:n lähikäyttöpainikkeiston
Timer-painike kytkeä päälle. Ajastettu
valmiustilaan kytkeminen toteutetaan huolimatta
siitä onko Timer-painketta painettu vai ei. Katso
seuraavilta sivuilta lisätietoja
ajastinohjelmoinneista.

Ajastintoiminnon avulla voit ohjel-
moida BeoCenter AV5:n suorittamaan
ajastetusti haluamiasi toimintoja.

• Ajastetun sulkeutumisen avulla voit
ohjelmoida BeoCenter AV5:n autom-
aattisesti sulkeutumaan aamulla
töihin lähtiessäsi.

• Ajastettu käynnistyminen herättää
Sinut haluamallasi TV-, satelliitti- tai
radiokanavalla tai suosikki-CD-
levylläsi.

• Ajastettu käynnistyminen takaa
myös, että suosikkiohjelmasi ei jää
katsomatta.

Kun ryhdyt ohjelmoimaan ajastettua
toimintoa, valitse ensin haluamasi
ohjelmanlähde*. Sen jälkeen voit
valita, milloin ja miten usein haluamasi
toiminto toteutetaan. Kun lopuksi
tallennat tekemäsi ohjelmoinnin,
tiedot siitä siirtyvät saman valikon
ajastinluetteloon.

Valitse ensin ohjelmanlähde, jonka ajastintoi-
mintoja haluat ohjelmoida; esimerkiksi TV

Valitse päävalikko
Näet päävalikon

Siirrä kohdistin riville TIMER

Valitse ajastinvalikko

Näet vastaavan valikon

Siirry haluamallesi riville
askelpainikkeilla

Kelauspainikkeilla voit muuttaa
asetuksia

Numerotietoja voit syöttää suoraan
numeropainikkeilla

Valitse seuraavaksi päivät, joina toiminto
toteutetaan

Siirrä kohdistin riville DAYS

Paina keltaista painiketta – pääset
valitsemaan päiviä

Askelpainikkeella voit jättää
ensimmäisen päivän pois
ajastinohjelmoinnistasi

Kelauspainikkeella ensimmäinen
päivä sisällytetään ohjelmintiin;
samalla kohdistn siirtyy seuraavan
päivän kohdalle

Jatka näin kaikkien viikonpäivien
kohdalla

Paina GO-painiketta kahdesti –
tallennat ajastinohjelmointisi 

MENU

GO

tt

ss

0

9

:

tt

GO

GO

…
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Yksittäisenä päivänä toteutettava toiminto
Siirrä kohdistin riville DAYS
Paina – vihreällä painikkeella voit
valita yksittäisenä päivänä toteu-
tettavan toiminnon ohjelmoinnin

Valitse haluamasi päivämäärä
kelauspainikkeilla

Tallenna ohjelmointi GO-
painikkeella

Ajastinohjelmoinnin muuttaminen
ajastinluettelossa
Valitse haluamasi ajastinohjelmointi

Paina – vihreällä painikkeella voit
aloittaa tietojen muuttamisen

Muuta tiedot haluamiksesi, tallenna lopuksi GO-
painikkeella

Ajastinohjelmoinnin poistaminen
ajastinluettelossa
Paina valitaksesi ajastinohjel-
moinnin, jonka haluat poistaa

Paina keltaista painiketta kahdesti 
poistaaksesi ajastinohjelmoinnin
listalta

Ajastintapahtumaluettelon avulla voit
muuttaa tai poistaa tekemiäsi ohjel-
mointeja. Jos haluat poistaa
myöhemmin tapahtuvaksi ohjelmoidun
toiminnon, palaa vastaavaan ajastetun
toiston tai sulkeutumisen valikkoon.
Ohjeet löydät tämän sivun oikeasta
laidasta.

*Huomaa: Jos haluat tehdä ohjelmoinnin, joka
sulkee ohjelmanlähteestä riippumatta koko
laitteiston, sulje BeoCenter AV5 ja valitse
päävalikko MENU-painikkeella.

BeoCenter AV5:n ajastinvalikoissa käytetään
seuraavia ilmaisuja:
M, MON – maanantai
T, TUE – tiistai
W, WED – keskivuukko
T, THU – torstai
F, FRI – perjantai
S, SAT – lauantai
S, SUN – sunnuntai

JAN – tammikuu
FEB – helmikuu
MAR – maaliskuu
APR – huhtikuu
MAY – toukokuu
JUN – kesäkuu
JUL – heinäkuu
AUG – elokuu
SEP – syyskuu
OCT – lokakuu
NOV – marraskuu
DEC – joulukuu.

Ajastetun toiminnon toteuttaminen
valitaan BeoCenter AV5:n lähikäyttö-
painikkeistossa sijaitsevalla PLAY
TIMER -painikkeella.

Kun ajastintoiminto on kytketty päälle,
teksti PT ilmestyy näytölle. Nyt
BeoCenter AV5 on valmis toteut-
tamaan tekemäsi ajastinohjelmoinnit.

Ajastintoiminnon päälle- ja poiskytkentä

BeoCenter AV5:n näyttö; ajastintoiminto on
valittuna.

·

·

:

:
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ss

GO
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Pikanauhoitus kuvanauhalle

K U V A N A U H U R I N  K Ä Y T T Ä M I N E N

Pikanauhoitus kuvanauhurilla

Valitse ensin nauhoitettava
ohjelmanlähde

Valitse nauhoitettava kanava tai
kappale

Paina – nauhuri kytkeytyy
nauhoitusvalmiuteen

Paina – nauhoitus käynnistyy

Nauhoituksen päättäminen
Paina – nauhoitus keskeytyy

Paina uudelleen – nauhoitus
pysähtyy

Kahden eri TV-kanavan samanaikainen katselu ja
nauhoittaminen

Paina – valitset nauhoitettavaksi
ohjelmanlähteeksi TV-kanavan

Valitse haluamasi kanava
numeropainikkeilla

Paina – nauhuri kytkeytyy
nauhoitusvalmiuteen

Paina – valitset ohjelmanlähteeksi
nauhurin virittimen

Paina – nauhoitus käynnistyy

Nyt voit valita jonkin toisen ohjelmanlähteen tai
TV-kanavan; voit myös sulkea laitteen

Jos olet liittänyt BeoCenter AV5 
-laitteeseesi BeoCord V 8000 -kuva-
nauhurin*, voit tehdä parhaillaan
katselemastasi tai kuuntelemastasi
ohjelmanlähteestä pikanauhoituksen.

Nauhoitettava ohjelma lukittuu autom-
aattisesti siten, ettet vahingossa voi
vaihtaa nauhoitettavaa kanavaa. Voit
toki ryhtyä katselemaan jotakin toista
ohjelmanlähdettä tai sulkea laitteiston.

Jos käytät nauoittamiseen kuvanau-
hurin omaa viritintä, voit katsoa
samanaikaisesti jotakin toista kanavaa.
Tämän mahdollistaa kuvanauhurin
oma TV-viritin.

Lisää kaikista V 8000 -nauhurin omina-
isuuksista kerrotaan sen omassa
käyttöohjeessa.

Huomaa: Jos nauhoitat ääniohjelmanlähdettä,
kuvanauhuri käyttää nauhoitukseen automaat-
tisesti puolinopeutta (Long Play), jolloin
tallennusaika kaksinkertaistuu; näin voit
esimerkiksi E-240 -kasetille nauhoittaa jopa
kahdeksan tuntia. Äänenlaatu on erittäin
korkealuokkainen.

Pikanauhoitus kameranauhurista
Pikanauhoituksen voit käynnistää myös
kameranauhurista:
• Liitä kameranauhuri BeoCenter AV5 

-laitteeseesi.
• Käynnistä BeoCenter AV5.
• Käynnistä kameranauhurisi toisto.
• Käynnistä nauhoitus painamalla kahdesti

RECORD-painiketta.

Jos haluat pysäyttää nauhoituksen, paina ensin 
V TAPE-painiketta, sen jälkeen kahdesti STOP-
painiketta.

Sivulla 52 kerrotaan lisää kameranauhurin
liittämisestä.

*Huomaa: Jos käytät BeoCenter AV5:n kanssa
BeoCord V 8000 -kuvanauhuria, voit ohjelmoida
nauhurin ajastimen myös teksti-TV-tietojen avulla.
Lisää kerrotaan sivulla 35.

TV

SAT

RADIO

CD

0

9

RECORD

RECORD

V TAPE

STOP

STOP

TV

RECORD

V TAPE

RECORD

…
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Kuvanauhurivalikot

BeoCenter AV5:n valikkojärjestelmässä
on oma päävalikkonsa myös kuvanau-
hurille.

Päävalikon kautta pääset sekä
nauhurin omiin valikoihin että kaikkiin
BeoCenter AV5:n toimintoihin.

Myös kuvanauhuria käyttäessäsi voit
käyttää ääni- ja kuvansäätö-, kello-,
jalusta-, ajastin- ja liitinvalikoita.

Kuvanauhurin oman päävalikon
valitseminen
Valitse päävalikosta rivi V. TAPE ja paina GO. Näin
näet nauhurin oman päävalikon, jota voit käyttää
nauhurin oman käyttöohjeen mukaisesti.

Myös nauhurin valikon ohjaamiseen voit käyttää
askelpainikkeita. Kun löydät haluamasi
toiminnon, paina GO-painiketta.

SETUP

V. TAPE

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

CLOCK

AV SOCKET

Päävalikko; kuvanauhuritila
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Paina – TV käynnistyy

Paina – CD-soitin käynnistää

Paina – radio käynnistyy

Jatka käyttämällä laitetta tavalliseen
tapaan

Päähuoneen ohjelmanlähteiden käyttäminen
Paina – satelliittivastaanotto
käynnistyy

Paina – kuvanauhuri käynnistyy

Jatka käyttämällä ohjelmanlähteitä
tavalliseen tapaan

Päähuoneen kuva- tai ääniohjelmanlähteen
siirtäminen linkkihuoneen laitteistoon

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen
näyttöön LINK* 

Paina – TV käynnistyy

Paina – CD-soitin käynnistyy

Paina – BeoCenter AV5 sulkeutuu

Paina ja pidä painettuna yli kaksi
sekuntia – koko laitteisto sulkeutuu

BeoCenter AV5:n käyttö monihuonejärjestelmässä

Jos kodissasi on BeoLink-järjestelmä,
voit siirtää sen avulla päähuoneen
ääni- ja kuvaohjelmanlähteiden ääntä
ja kuvaa kodin kaikkiin huoneisiin.
Järjestelmässä linkkihuoneeseen sijoi-
tettua BeoCenter AV5 -laitetta voit
käyttää tavalliseen tapaan.

Näin voit linkkihuoneessa katsella ja
kuunnella kaikkia sekä BeoCenter
AV5:n että päälaitteiston ääni- ja
kuvaohjelmanlähteitä.

Jos haluat katsella tai kuunnella
jotakin päähuoneen ohjelmanlähdettä,
joka on olemassa myös linkkihuoneen
BeoCenter AV5:ssä, voit kohdistaa
ohjaimen käskyt oikeaan ohjelman-
lähteeseen LINK-komennolla. Näin voit
esimerkiksi katsella päätelevisioon
liitetyn dekooderin avaamaa TV-
kanavaa tai kuunnella pää-CD-soitti-
messa olevaa levyä.

Linkkihuoneen laitteisto

Päähuoneen laitteisto

TV

CD

SAT

V TAPE

TV

CD

RADIO

LIST

•

•



49

Huomaa: Jos linkkihuoneen laitteistoosi kuuluu
myös satelliittivastaanotin ja kuvanauhuri joko
yhdysrakenteisena tai erillisenä yksikkönä, voit
silti käynnistää myös päähuoneen laitteistosta
vastaavat ohjelmanlähteet. Etsi LIST-painikkeen
avulla ohjaimen näyttöön komento LINK* ja paina
sen jälkeen vastaavaa ohjelmanlähdepainiketta.

*Huomaa: LINK -komennon etsiminen LIST-
painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön
edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen
toiminneluetteloon. Tutustu ohjaimen
käyttöohjeeseen, erityisesti ohjaimen laitteistoon
sovittamisesta kertovaan kappaleeseen.

Ajastintoiminnot ja linkkihuoneen
laitteisto
Jos olet ohjelmoinut päähuoneen laitteistoon
ajastetun toiston tai sulkeutumisen, muista
myös valita ajastintila linkkihuoneen
BeoCenter AV5:n PLAY TIMER -painikkeella.
Ajastettu valmiustilaan kytkeminen
toteutetaan linkkihuoneen BeoCenter AV5:lle
huolimatta siitä onko ajastintoiminto päällä
vai ei.

PLAY TIMER -painike sijaitsee BeoCenter AV5:n
lähikäyttöpainikkeistossa laitteen yläosassa.
Valittu tila osoitetaan PT-ilmaisimella laitteen
näytössä.
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• PLAY TIMER TV SAT RADIO LOADCD

Lähikäyttöosan painikkeet

LOAD
LOAD-painikkeella levypesän luukku
sekä avautuu että sulkeutuu.

CD
CD-painikkeella levypesässä olevan
levyn toisto käynnistyy. Painikkeella
voit myös askeltaa levyllä olevia kappa-
leita.

RADIO
RADIO-painikkeella voit käynnistää
radiovastaanoton sekä askeltaa
muistissa olevia radiokanavia.

SAT
SAT-painikkeella voit käynnistää satelli-
ittivastaanoton. Painikkeella voit myös
askeltaan satelliittikanavia.

TV
TV-painike sekä käynnistää television
että mahdollistaa kanavien askelta-
misen.

PLAY TIMER
Jos haluat BeoCenter AV5:n toteut-
tavan ohjelmointisi mukaisen ajastetun
toiston tai sulkeutumisen, voit tällä
painikkeella valita PT-tilan. Tila
osoitetaan näytössä PT-tunnuksella.

•
Valmiustilapainike.

BeoCenter AV5:n lähikäyttöpainikkeisto. Painikkeet sijaitsevat
näyttöosan takana, mutta niiden käyttäminen sujuu helposti myös laitteen
etupuolelta käsin
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Näyttötiedot

CD-kappalekalenteri – 1 2 3 4 5 6
jne.
Kalenterinäyttö, joka ilmaisee CD-
levyllä olevien kappaleiden luku-
määrän 25:een kappaleeseen saakka.
Näyttö on käytössä ainoastaan ääni-
CD-levyillä. Tekstinäyttö osoittaa
parhaillaan soivan ohjelmanlähteen
sekä kappaleen.

Ajastinosoitus, PT
PT-tunnuksella osoitetaan BeoCenter
AV5:n ajastintilan päälläolo. Näin laite
on valmiina toteuttamaan ajastin-
ohjelmoinnin mukaiset toiminnot.

TV 12 (toimintatilan näyttö)
Kaikki parhaillaan toteutettavat
toiminnot ilmaistaan laitteen tekstinäy-
tössä.

BeoCenter AV5:n näyttö. Näyttöosa osoittaa kaikki BeoCenter AV5:n
toiminnot sekä myös toimii painikkeiston suojana.

• (valmiustilan merkkivalo)
Punainen valmiustilavalo palaa laitteen
ollessa verkkoon liitettynä ja valmius-
tilassa.
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Pikaliittimet

PHONES R L VIDEO S–VHS 1   INPUT   2

BeoCenter AV5:n pikaliittimet. Lähikäyttö-
painikkeiston alapuolella oleviin pikaliittimiin voit
liittää tilapäisesti käytettäviä lisälaitteita, kuten
kameranauhurin, kuulokkeet tai kohdistimen.

PHONES (kuulokkeet)
Kuulokkeet voit liittää BeoCenter AV5:n PHONES-
liittimeen. Laitteen omat kaiuttimet vaientuvat
kauko-ohjaimen voimakkuussäätimen keskiosan
painalluksella; uudella painalluksella voit
palauttaa äänen.

L, R, VIDEO, S-VHS videokameralle
Huomaa: L, R, ja VIDEO -liitännät on piilotettu
irroitettavan suojan taakse. Suoja tulee poistaa
ennenkuin mainittuihin liitäntöihin voidaan liittää
mitään laitetta.

Nämä liittimet on varattu kameranauhurin
liittämiseen.

L- ja R-liittimiin kytketään äänisignaalin vasen ja
oikea kanava.

VIDEO-liittimeen kytketään kuvasignaali.
S-VHS-liitin on varattu Super-VHS- tai Hi-8 

-kameranauhurille.

Jos haluat katsella kameranauhurilta tulevaa
signaalia, käynnistä ensin BeoCenter AV5
esimerkiksi TV-painikkeella. Kun tämän jälkeen
käynnistät kameranauhurin toiston, sen kuva
ilmestyy automaattisesti kuvaruutuun.

Jos epähuomiossa käynnistät esimerkiksi TV-tilan
kameranauhurin kuvaa katsellessasi, voit
palauttaa sen yksinkertaisesti sulkemalla ja
uudelleen käynnistämällä kameranauhurin.

INPUT 1 ja 2
Joidenkin mallien liitäntäpaneelissa ei ole näitä
kahta liitäntää. Vaikka ne olisivatkin paneelissa, ei
niihin kuitenkaan voi liittää mitään lisälaitetta.
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TV SETUP

AUTO TUNING

PROGRAM LIST

UPDATE TUNING

MANUAL TUNING

TV TIMER

PROGRAM

START

STOP

DAYS

5 FILMNET

10:00

11:00

MTWTFSS

PICTURE

BRILLIANCE

COLOUR

CONTRAST

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

SOUND

VOLUME

BALANCE

BASS

TREBLE

LOUDNESS

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

................ . . . . . . . .

OFF

STAND

ON
STBY

1 2 3 4 5

9
876

CLOCK

TIME

DATE

MONTH

YEAR

20:00

FRI 10

SEPTEMBER

1996

AV SOCKET

V. TAPE2

V. TAPE2 + DECODER2

S-VHS V. TAPE2

SETUP

TV

TIMER

PICTURE

SOUND

STAND

CLOCK

AV SOCKET

TV AUTO TUNING

FREQUENCY

     ACTIVATE

210

TV PROGRAM LIST

1
2
3
4
5
6

DR
TV2
ZDF
EURO
. . . . . . . .
ARD

TV UPDATE TUNING

FREQUENCY

     ACTIVATE

45

TV MANUAL TUNING

FREQUENCY

PROGRAM

ID

210

10

EURO

TV MANUAL TUNING

FINE

DECODER

SOUND

0

OFF

STEREO

Tähän piirrokseen on kuvattu
BeoCenter AV5:n valikkojärjestelmä.
Nämä valikot ovat käytössä, kun
ohjelmanlähteeksi on valittu
televisio.

Vastaava valikkojärjestelmä on
käytössä kaikilla BeoCenter AV5:n
ohjelmanlähteillä. Asetuksista
riippuen valikoita saattaa olla myös
useampia.

Valikosta seuraavaan pääset
valitsemalla päävalikosta jonkin rivin
ja painamalla sen jälkeen GO-
painiketta.
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Ostopäivä

Yhteyshenkilö

Myyjäliike

Puhelin

Osoite

Kirjaa laitteidesi valmistenumerot tähän:

BeoCenter AV5

Beo4

3508139 0998

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful
consideration during the design and development process, and we strive to
make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about
your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you
consider important – positive or negative – may help us in our constant
efforts to refine our products.
Thank you!
Please write to:

Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark
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