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Handledningen och referensboken
Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-

produkt. I referensboken finns information om mer avancerad användning samt  

om hur man ansluter och styr extrautrustning. Där finns också en översikt över 

skärmmenyerna.

Vi utgår från att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar, installerar och ställer in 

produkterna. Vi har ändå inkluderat information om hur man installerar och ställer 

in produkterna i referensboken. Du kan ha nytta av denna information om du i ett 

senare skede flyttar produkterna till en annan plats eller utökar systemet. 

Register…
I referensboken finns ett register med sidhänvisningar till den här handledningen och 

referensboken. Där kan du slå upp på vilken sida du hittar information om det du 

vill veta. 

Förklaring till symbolerna i handledningen 
och referensboken

Knappar på fjärrkontrollen Beo4 

Visning på fjärrkontrollen Beo4 

Visning på TV-skärmen

TV
LIST

FORMAT

VOL 26
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Lär känna TV:n från Bang & Olufsen och Beo4, 4
Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och ta fram menyerna på skärmen. 

Titta på TV, 6 

Lär dig använda TV:ns grundläggande funktioner. 

Justera ljud och bild,  8 

Så reglerar du volymen och ändrar ljudläge. Så ändrar du bildformat. 

Text-TV, 10 
Så använder du TV:ns text-TV-funktioner, till exempel MEMO-sidor. 

Använda grupper, 12 
Så använder du TV:ns gruppfunktion och skapar grupper med favoritkanaler. 

Använda radion, 14 

Så använder du den inbyggda radion.

Pinkodsystemet, 16 

Så använder du pinkodsystemet på TV:n. 

Underhåll, 18 

Så rengör du TV:n och byter batterier i fjärrkontrollen Beo4. 

Innehåll



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

4 Lär känna TV:n och Beo4 

Med fjärrkontrollen Beo4 får du tillgång 

till alla funktioner. När en funktion används 

informeras du via displayen på Beo4 eller 

på TV-skärmen. 

Information om hur ansluten utrustning styrs 

finns i handböckerna till utrustningen. 

Information om hur man kan lägga till och visa 

fler funktioner i displayen på Beo4 finns i kapitlet 

”Anpassa Beo4” i referensboken. 

Sätt på TV:n

Sätt på DVB-modulen om TV:n har en sådan,  

eller sätt på ansluten set-top box

Välj kanaler eller text-TV-sidor.  

Ange information på skärmmenyerna

Ange information på skärmmenyerna. 

Tryck på  eller  när TV:n eller radion är på för 

att välja en kanalgrupp som du har skapat     

Godkänn och spara anvisningar eller inställningar. 

Håll knappen nedtryckt för att ta fram en kanallista

Flytta upp eller ned bland kanaler och menyposter

Ta fram ytterligare funktioner i Beo4-displayen, 

t.ex. FORMAT 

Displayen på Beo4 visar vilken källa du valt eller 

vilka extrafunktioner som är tillgängliga när du 

trycker på knappen LIST

Sätt på radion, om TV:n har en FM- eller  

FM/DAB-modul 

Ta fram huvudmenyn

Sätt på text-TV

Reglera volymen: tryck i mitten för att  

stänga av ljudet

Avsluta alla skärmmenyer

Ställ TV:n i standbyläge

TV

FORMAT

RADIO 

MENU

TEXT

EXIT

•

TV

DTV

0 – 9

    

GO

LIST
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Information och menyer som visas 

Information om den valda källan visas i 

displayen. I skärmmenyerna kan du ändra 

olika inställningar. 

Exempel på skärmmenyer. När du markerar 

menyalternativ visas innehållet i de olika 

alternativen i grått nedanför alternativen. 

Så här använder du 

skärmmenyer…

Tryck för att sätta på TV:n

Tryck för att ta fram menyn  

TV SETUP

Tryck för att flytta mellan de 

olika menyalternativen 

Tryck för att ta fram olika inställningar

Tryck för att ta fram en meny eller 

spara en inställning du gjort 

Tryck för att backa till 

föregående meny

Tryck för att avsluta alla menyer

TV  SETUP 

 select GO 

PROGRAM  GROUPS 

TUNING 

TIMER  RECORDING 

PLAY  TIMER 

OPTIONS 

STAND  POSITIONS 

 EDIT  PROGRAM 
 ADD PROGRAM 
 AUTO  TUNING 

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  PROGRAMS 

ADD  PROGRAM 

AUTO  TUNING 

MANUAL  TUNING 

LINK  FREQUENCY 

 1 DR1 
 2 TV2 
 3 . . . . . . . . 

TV

TV

MENU

    

GO

STOP

EXIT

Menynamn 

Menyalternativ 

Alternativets innehåll

Informationsfält



6 Titta på TV

I det här kapitlet beskrivs den 

grundläggande användningen av  

TV:n: hur du sätter på TV:n, väljer en 

kanal och stänger av TV:n. 

Dessutom beskrivs två funktioner 

som gör det lättare och roligare att 

titta på TV:  

– TV-listan ger dig en översikt över 

samtliga kanaler, och du kan också 

se en lista över kanaler du placerat 

i en grupp.

– Om TV:n har ett motordrivet stativ 

(tillval) kan du vrida på TV:n.

Mer information om grupper finns i 

kapitlet ”Använda grupper” på sidan 12. 

Välja TV-kanal

När du sätter på TV:n visas den kanal du 

senast tittade på. 

Tryck för att sätta på TV:n

Tryck på ett kanalnummer för att 

gå direkt till den kanalen

Tryck för att gå till kanal efter kanal

Tryck för att ställa TV:n i standby

Genom att trycka på 0 kan du växla 

mellan den aktuella kanalen och 

föregående TV-kanal. 

Ta fram en TV-lista

Det finns en lista över alla TV-kanaler, som du 

kan ta fram på skärmen. Listan innehåller 

kanalnummer och -namn, och kan innehålla 

upp till 99 TV-kanaler. Du kan också ta fram 

en lista över kanalgrupper.

Tryck för att sätta på TV:n

Håll nedtryckt för att visa en  

TV-lista på skärmen

Tryck på  eller  för att flytta 

mellan ”sidor” i kanallistan

Du väljer kanal genom att trycka 

på ett kanalnummer eller genom 

att…

…trycka tills önskad kanal har 

markerats

Tryck för att sätta på vald kanal, 

eller…

…tryck för att lämna menyn

Ta fram kanallistan för en viss 

grupp…

Tryck för att sätta på TV:n

Tryck på  eller  flera gånger 

för att gå igenom dina grupper

Tryck för att ta fram den valda 

gruppen

Håll nedtryckt för att ta fram 

kanallistan för den här gruppen

Tryck på  eller  för att se 

kanallistorna för de andra 

grupperna

TV

0 – 9

•

TV

GO

    

0 – 9

GO

EXIT

TV

    

GO

GO

    

OBS! Om skärmen blir överhettad kan det uppstå 

svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n 

svalnat till normal temperatur.
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TV-kanallistan visas nu. Där får du en översikt över 

alla tillgängliga TV-kanaler. 

Grupplista… Kanaler som har valts för en grupp 

visas också i kanallistorna över alla inställda kanaler. 

Vrida TV:n

Om du har ett motordrivet stativ kan du vrida 

TV:n med hjälp av fjärrkontrollen Beo4. 

Tryck flera gånger tills STAND 

visas på Beo4

Tryck för att vrida TV:n åt vänster 

eller höger, eller…

…använd sifferknapparna för  

att välja en förinställd position.  

1 betyder längst åt vänster och 9 

längst åt höger

Mer information om hur man 

ställer in TV-positioner finns i 

kapitlet ”Ställa in positioner som 

TV:n vrids till” på sidan 28 i 

referensboken. 

Om TV:n har ett motordrivet stativ eller väggfäste 

kan den också vinklas uppåt eller nedåt. Du måste 

dock ändra vinkeln manuellt. 

NEWS 

group select GO 

DR1 
DR2 
TV2 
BBC 
CNN 
ZDF 
RTL7 
EUROSPRT 
 

TV  PROGRAM  LIST 

more select GO 

  1 DR2 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
  9 . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . 
11 . . . . . . . . 
12 CNN 
13 N3 
14 . . . . . . . . 
15 SAT 1 
16 SVT 2 
17 NRK 
18 TV4 

LIST
STAND

    

1 – 9



8 Justera ljud och bildformat

Det finns flera möjligheter att justera 

ljudet på TV:n. 

Du kan när du vill reglera volymen 

eller stänga av ljudet helt. 

Om kanalerna sänder med olika 

ljudtyper eller språk har du möjlighet 

att välja bland dem. 

Om högtalare är anslutna till TV:n 

kan du justera högtalarbalansen och 

välja högtalarkombination.

Du kan justera bildformatet medan 

du tittar på TV. 

Reglera volymen eller stänga  
av ljudet

Du kan när du vill reglera volymen eller 

stänga av ljudet.  

Tryck upptill eller nedtill på 

knappen för att höja respektive 

sänka ljudet 

Tryck på knappens mitt för att 

stänga av ljudet

Tryck upptill eller nedtill på 

knappen för att sätta på ljudet igen

Långvarig lyssning på hög volym 

kan orsaka hörselskador! 

Ljudtyp och språk

Medan du tittar på TV kan du växla mellan 

de tillgängliga ljudtyperna. 

Tryck flera gånger tills  

SOUND* visas på Beo4

Tryck för att visa den aktuella 

ljudtypen i displayen

Tryck på GO flera gånger för att 

växla till en annan ljudtyp eller 

ett annat språk i ett flerspråkigt 

program

Tryck för att lämna funktionen 

SOUND

Du kan spara den ljudtyp du 

föredrar när du ställer in TV 

-kanalerna. Mer information finns 

i kapitlet ”Redigera inställda TV-

kanaler” på sidan 20 i 

referensboken. 

LIST
SOUND

GO

GO

EXIT 

*OBS! För att kunna visa SOUND på Beo4 måste 

du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över 

funktioner. Se kapitlet ”Anpassa Beo4” på sidan 

66 i referensboken.  
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BildformatHögtalarbalans och -kombination

Om du ansluter högtalare till TV:n kan du när 

du vill justera högtalarbalansen och välja 

högtalarkombination. 

Tryck flera gånger tills  

SPEAKER visas på Beo4

Tryck för att justera balansen 

mellan höger och vänster högtalare

Tryck för att välja 

högtalarkombination

Tryck för att ta bort SPEAKER 

från Beo4-displayen och gå 

tillbaka till källan du använde

Högtalarkombinationer
SPEAKER 1… Ljud endast i TV-högtalarna.

SPEAKER 2… Stereoljud i de två främre högtalarna.

SPEAKER 3… TV-högtalarna och de främre 

högtalarna är aktiva.

När du väljer ett format själv avaktiveras det 

automatiska formatvalet tills du byter till en 

annan kanal eller byter källa. 

Tryck flera gånger tills det står 

FORMAT på Beo4

Tryck om du vill optimera bilden, 

eller…

…tryck på siffran för det önskade 

bildformatet

Om du har valt Format 1…

Tryck på  eller  för att välja 

olika varianter av formatet

Om du har valt Format 1* 

eller Format 2…

Tryck på  eller  för att flytta 

bilden uppåt eller nedåt

Tryck för att lämna funktionen 

FORMAT

*Bilder i formatet 4:3 kan inte 

flyttas uppåt eller nedåt. 

Bildformat att välja mellan
FORMAT 1… För standard-TV-bild. Det finns  

tre varianter: 4:3, 15:9 och panoramavy  

(för bredast bild). 

FORMAT 2… För letterbox-bild. När du väljer 

FORMAT 2 justeras bilden vertikalt automatiskt. 

Då syns alltid kanalnamn och eventuella 

textremsor på skärmen.

FORMAT 3… För äkta 16:9 widescreen-bild. 

FORMAT 3 väljs vanligen automatiskt. Om inte, 

kan du välja det manuellt.  

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

    

EXIT 

LIST
SPEAKER

    

1 – 5 

EXIT 

*OBS! Mer information om att ansluta högtalare 

till TV:n finns i kapitlet ”Uttagspanel” på sidan 40 

i referensboken. 



10 Text-TV

Om du väljer en kanal som 

tillhandahåller text-TV får du via  

TV:n tillgång till text-TV-sidorna och 

länkade undersidor. 

Med hjälp av pilknapparna på Beo4 

och menyraden längst upp på skärmen 

kan du gå till önskad sida. När du 

kommer dit kan du pausa bläddringen 

av undersidor, för att kunna läsa 

informationen i lugn och ro. 

TV:n kan memorera dina favoritsidor, 

visa dolda meddelanden och hjälpa 

dig att växla till andra kanalers text-

TV-tjänster. Om du vill att vissa sidor 

ska visas först bland text-TV-sidorna 

kan du spara dem som MEMO-sidor. 

Grundläggande text-TV-funktioner

Du navigerar bland text-TV-sidorna med hjälp 

av menyraden längst upp på text-TV-sidan. 

> Tryck på TEXT för att komma till text-TV och 

EXIT för att lämna text-TV. 

Gå till en annan sida…

> Knappa in numret på den sida du vill läsa, eller…

> …tryck på  för att flytta markören till PAGE. 

> Tryck på  eller  för att gå mellan sidor och 

håll dem nedtryckta för att flytta snabbare. 

> Tryck på GO för att komma till indexsidor (100, 

200, 300…). 

Byta till en annan text-TV-tjänst…

> Tryck på  för att flytta markören till PROGRAM. 

Om MEMO-sidor har skapats markeras MEMO 

när du sätter på text-TV. Tryck på  eller  

medan MEMO är markerat för att hitta PROGRAM. 

> Tryck på GO för att visa en kanallista. 

> Tryck på  eller  för att hitta önskad kanal. 

> Tryck på GO för att byta till en annan text-TV-tjänst. 

Hindra undersidor från att bläddras…

> Tryck på STOP för att hindra undersidor från att 

bläddras, eller…

> …flytta markören till HALT och tryck på GO. 

HALT ersätts av fyra siffror. 

> Använd  och  för att gå till den undersida 

du vill läsa, eller…

> …ange dess nummer med hjälp av 

sifferknapparna på Beo4.  

> Tryck på GO för att starta sidbläddringen igen. 

Visa dolda meddelanden och liknande…

> Tryck på  för att flytta markören till REVEAL. 

> Tryck på GO för att visa dold text på den 

aktuella sidan. 

 PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL 
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 

 PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL 
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 

OBS! Om TV:n är länkad med en BeoLink-kabel till 

en annan TV delas inte sparade MEMO-sidor mellan 

de länkade TV-apparaterna. MEMO-sidor måste 

sparas manuellt på varje länkad TV-apparat.  
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Spara favoritsidor

Du kan spara nio MEMO-sidor på varje kanals 

text-TV-tjänst. 

Skapa en MEMO-sida…

> Gå till en sida du läser ofta. 

> Tryck på  eller  för att flytta markören längs 

menyraden till SETUP och tryck sedan på GO. 

De nio tillgängliga MEMO-platserna visas med 

nummer. Den första är markerad. 

> Tryck på GO för att spara den aktuella sidan. 

Markören flyttas till nästa tillgängliga MEMO-plats. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja 

nästa text-TV-sida du vill spara.  

> Upprepa proceduren för varje sida som du vill spara.  

> Lämna MEMO-inställningen genom att trycka 

på  eller  så att markören flyttas till BACK 

och tryck sedan på GO. 

> Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

Daglig användning av MEMO-sidor

Du kanske behöver komma åt dina MEMO-

sidor snabbt, till exempel om du är på väg till 

jobbet och vill se information på text-TV om 

trafiksituationen. 

Visa MEMO-sidor…

> Tryck på TEXT för att ta fram text-TV. 

> Tryck på  eller  för att flytta mellan  

MEMO-sidor. 

> Tryck på EXIT för att lämna text-TV. 

Radera en MEMO-sida…

> Tryck på  eller  för att flytta markören till 

SETUP och tryck sedan på GO. 

> Flytta markören till den MEMO-sida som du vill 

radera och tryck på den gula knappen. 

> Tryck på den gula knappen en gång till för att 

bekräfta. 

Om du vill visa text-TV-textning…

Spara sidan för text-TV-textning som MEMO-sida 9 

om du vill att text-TV-textningen ska visas automatiskt 

för en viss kanal.

 

 

PAGE MEMO1 HALT REC SETUP REVEAL 
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 

PAGE MEMO2 HALT REC SETUP REVEAL 
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 



12 Använda grupper

Om du har sparat många TV- och 

radiokanaler* och snabbt vill komma 

till dina favoritkanaler utan att behöva 

gå igenom hela kanallistan varje 

gång kan du placera dem i grupper. 

Då behöver du inte längre gå igenom 

de kanaler du aldrig ser på. 

Grupperna kan namnges efter de 

personer som tittar mest på dem – 

”Pappa” eller ”Maria” – eller efter 

vilken typ av kanaler som ingår,  

t.ex. ”Nyheter” eller ”Sport”. 

När du har skapat och valt en viss 

grupp behöver du bara gå igenom  

de TV- och radiokanaler som hör till 

den gruppen. Byt till en annan grupp 

för att titta på en annan uppsättning 

kanaler eller byt från GROUPS till TV 

för att se alla inställda TV-kanaler. 

När du byter från en TV-kanal till en 

radiokanal i en grupp stängs TV-bilden 

av och den radiokanal som valts visas 

på skärmen. 

Välja kanaler i en grupp

Du får tillgång till dina grupper genom att 

aktivera gruppläget. Tryck på pilknapparna 

för att välja grupp och gå sedan igenom 

kanalerna i gruppen. 

Tryck för att sätta på TV:n eller…

…tryck för att sätta på radion

Flytta till vänster eller höger tills 

grupperna visas

När du hittar önskad grupp trycker 

du på GO för att välja den

Flytta uppåt eller nedåt bland 

kanalerna i den gruppen

Använd sifferknapparna för att 

ange numret för den kanal du 

vill titta på

Flytta till vänster eller höger för 

att byta till en annan grupp – 

och tryck på GO för att ta fram 

önskad grupp

Håll knappen GO nedtryckt i 

gruppläge för att ta fram en 

kanallista för den aktuella 

gruppen. Om du vill välja bland 

alla tillgängliga TV-kanaler trycker 

du på TV.  

Skapa grupper

Du kan skapa upp till åtta olika grupper. 

Varje grupp kan innehålla upp till 18 kanaler. 

Samma kanal kan sparas i fler än en grupp. 

> Tryck på TV för att sätta på TV:n eller på 

RADIO för att sätta på radion. 

> Tryck på MENU för att ta fram menyn SETUP. 

PROGRAM GROUPS är redan markerat. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn  

PROGRAM GROUPS. 

> Tryck på  för att flytta markören till en tom grupp. 

Tryck på den gröna knappen för att namnge den 

nya gruppen. 

> Tryck på  eller  för att välja tecken. 

> Tryck på  eller  för att flytta till föregående 

eller nästa teckenplats. 

> Tryck på GO för att spara namnet, och tryck på 

GO igen för att kopiera in kanaler i den nya 

gruppen. 

> Tryck på  eller  för att hitta en kanal som du 

vill kopiera till den nya gruppen. 

> Tryck på  för att kopiera kanalen till gruppen. 

> Tryck på GO för att spara gruppen när du har 

kopierat in de kanaler som önskas. 

> Tryck på STOP för att gå bakåt genom tidigare 

menyer eller på EXIT för att avsluta alla menyer. 

TV

RADIO

     

GO

0 – 9

    
GO

*OBS! Radiokanaler är tillgängliga endast om TV:n 

har en FM- eller FM/DAB-modul  
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Flytta kanaler i en grupp

Du kan ändra ordningen på kanalerna i en 

grupp och radera dem. 

> Tryck på TV för att sätta på TV:n eller på 

RADIO för att sätta på radion. 

> Tryck på MENU för att ta fram menyn SETUP. 

PROGRAM GROUPS är redan markerat. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn  

PROGRAM GROUPS. 

> Tryck på  för att markera en grupp och välj 

den genom att trycka på GO. 

> Tryck på  för att markera den kanal du vill 

flytta eller radera. 

> Tryck på  för att flytta ut kanalen från listan 

och tryck på  eller  för att placera den på en 

ny plats. 

> Tryck på  för att flytta tillbaka kanalen till listan, 

eller tryck på den gula knappen för att radera den. 

När du raderar en kanal i listan dras listan med 

de resterande kanalerna samman. 

> Om kanalen har tagit en annan kanals plats 

måste du flytta den kanalen till en ny plats.  

> Tryck på GO för att spara gruppen när du är klar 

med att flytta eller radera kanaler i den. 

> Tryck på STOP för att gå bakåt genom tidigare 

menyer eller på EXIT för att avsluta alla menyer.  

PROGRAM GROUPS 

character next 
 accept GO 

A 

TV  SETUP 

 select GO 

PROGRAM  GROUPS 

TUNING 

TIMER  RECORDING 

PLAY  TIMER 

OPTIONS 

STAND  POSITIONS 

 GROUP1 
 .  .  . 
 .  .  . 

 copy 
 accept GO 

   1 DR2 DR2 
  2  TV2 SKY NEWS 
  3  . . . . . . . . ZDF 
  4 EUROSPORT RADIO 2 
  5 ZDF BBC 
  6 ARD 
  7  . . . . . . . . 
. . 
. . 
15 SAT 1 
16 SVT 2 
17 NRK 
18 TV4 

COPY TV TO MY GROUP 

name move 
 create GO 

MY GROUP 

. . . 

PROGRAM GROUPS 

PROGRAM GROUPS 

name move 
new group create group GO 

GROUP1 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

NEWS 

group select GO 

DR1 
DR2 
TV2 
BBC 
CNN 
ZDF 
RTL7 
EUROSPRT 
 



14 Använda radion

Om TV:n har en FM-modul (tillval), 

ställs tillgängliga radiokanaler in 

automatiskt när TV:n installeras för 

första gången. 

Om TV:n har en FM/DAB-modul 

(tillval) ställs även DAB-kanaler in 

automatiskt under den första 

inställningen. 

När kanalerna ställts in kan du 

antingen aktivera radion och stega 

mellan de inställda kanalerna,  

knappa in numret på önskad kanal 

eller ta fram kanallistan på skärmen 

och välja från den. 

Om du skapat kanalgrupper kan du 

även ta fram kanallistor för grupperna. 

Lyssna på inställda kanaler

Välj RADIO som källa för att aktivera den 

inbyggda radion. Den kanal du senast 

lyssnade på startar automatiskt. 

Tryck för att sätta på radion. 

Flytta uppåt eller nedåt bland de 

tillgängliga inställda kanalerna, 

eller…

…tryck på siffran för den kanal 

du vill lyssna på

Tryck för att se namn och nummer 

på den aktuella kanalen

Tryck för att växla mellan den 

aktuella kanalen och föregående 

radiokanaler

Tryck på en annan källknapp, 

t.ex. på TV för att växla till  

TV-kanaler

Se lista över samtliga kanaler

Välj RADIO som källa och ta fram kanallistan 

för en fullständig översikt över tillgängliga 

radiokanaler. 

Tryck för att sätta på radion

Håll nedtryckt för att visa en 

radiokanallista på skärmen

Tryck på  eller  för att flytta 

mellan ”sidor” i kanallistan

Du väljer kanal genom att trycka 

på ett kanalnummer eller genom 

att…

…trycka tills önskad kanal har 

markerats

Tryck för att sätta på vald kanal, 

eller…

…tryck för att lämna menyn

RADIO

0 – 9

GO

0

TV

RADIO

GO

  

0 – 9

GO

EXIT

OBS! Mer information om hur du ställer in 

ytterligare kanaler finns i kapitlet ”Göra om 

inställningen av kanaler eller lägga till kanaler”  

på sidan 26 i referensboken. 
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Ta fram kanallistan för en viss 

grupp…

Tryck för att sätta på radion

Tryck på  eller  flera gånger 

för att gå igenom dina grupper

Tryck för att ta fram den valda 

gruppen

Håll nedtryckt för att ta fram 

kanallistan för den här gruppen

Tryck på  eller  för att se 

kanallistorna för de andra 

grupperna Kanallistan för radio tas nu fram. Där får du en 

översikt över alla tillgängliga radiokanaler. 

Inställda DAB-kanaler visas tillsammans med FM-

kanalerna i listan. 

Grupplista… Kanaler som har valts för en grupp 

visas också i kanallistorna över alla inställda kanaler. 

Under den första inställningen uppmanas du att 

välja den inställning du önskar för radiovisning. 

Ditt val avgör vad som visas på skärmen när du 

lyssnar på radio. 

group select GO 

MY  RADIO 

P1 
P2 
P3 
RADIO MW 
NRK 
BBC 
SR1 

more select GO 

RADIO  PROGRAM  LIST 

  1 P1 
  2 P2 
  3 P3 
  4 P4 
  5 STRUER 
  6 MVEST 
  7 . . . . . . . . 
  8 . . . . . . . . 
  9 BBC1 
10 . . . . . . . . 
11 SR1 
12 SR2 
13 SR3 
14 . . . . . . . . 
15 VIBORG 
16 NRK1 
17 NRK2 
18 NRK3 

GERNO VERSI FOLLOW EPIUM

RADIO  3
BBC  CLASSIC

BBC National DAB

RADIO

    

GO

GO

    



16 Pinkodsystemet

Med hjälp av pinkodsystemet kan du 

förhindra att din TV används av någon 

som inte känner till din pinkod.  

Du väljer själv om pinkodsystemet  

ska vara aktiverat. 

Om pinkodsystemet har aktiverats och 

TV:n kopplas bort från elnätet i 15–30 

minuter träder pinkodsystemet i kraft. 

När TV:n sedan ansluts igen och sätts 

på, stänger den automatiskt av sig 

igen efter fyra minuter. Om man 

anger pinkoden fungerar TV:n som 

vanligt igen. 

Aktivera pinkodsystemet

Ta fram menyn TV SETUP på skärmen, 

aktivera menyn PINCODE och välj mellan de 

olika undermenyerna. Om du vill avaktivera 

pinkodsystemet gör du det genom att radera 

din pinkod. 

Aktivera pinkodsystemet…

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP. 

> Tryck på  två gånger, följt av STOP.  

Menyn PINCODE visas på skärmen. 

> Använd sifferknapparna eller   på Beo4 för 

att ange de fyra siffrorna i din kod. Tryck på  

för att gå tillbaka till siffror som du vill rätta till 

och tryck på  eller  för att ändra dem. 

> Tryck på GO när du angett den sista siffran. 

> Ange koden igen för att bekräfta och tryck på 

GO igen. Om de två koderna inte stämmer 

överens töms inmatningsfälten och du måste 

ange koden igen. 

Ändra eller ta bort pinkoden…

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP. 

> Tryck på  två gånger, följt av STOP.  

Menyn PINCODE visas på skärmen. 

> Ange rätt pinkod och tryck på GO.  

DELETE PINCODE markeras. 

> Om du vill radera koden trycker du på GO. 

> Om du vill ändra koden trycker du på  för att 

markera NEW PINCODE och trycker på GO. 

Ange den nya koden med hjälp av sifferknapparna 

eller   och tryck på GO. Ange den nya 

koden igen för att bekräfta. 

Om du av misstag trycker på fel knapp när du anger 

koden trycker du på STOP. Inmatningen avbryts 

och inmatningsfälten töms. 

PINCODE 

 next 
 accept GO 

PINCODE 0 .  .  . 

CONFIRM  PINCODE .  .  .  . 

PINCODE 

 select GO 

DELETE  PINCODE 

NEW  PINCODE 

OBS! Om du ändrar pinkoden fler än fem gånger 

inom tre timmar blir menyn PINCODE otillgänglig i 

tre timmar, förutsatt att systemet är på under 

denna tid. Om systemet stängs av blir 

fördröjningen längre.  
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Använda pinkoden

När TV:n inte har varit ansluten till elnätet under 

15–30 minuter, uppmanas du att ange pinkoden 

när du sätter på den. Eventuellt kan inte TV:n 

sättas på genast – vänta ca 30 sekunder och 

försök igen. 

VIKTIG INFORMATION! Om du blir uppmanad 

att ange en pinkod första gången du sätter 

på TV:n kontaktar du din Bang & Olufsen-

återförsäljare. 

När TV:n sätts på…

> Ange siffrorna med sifferknapparna eller  . 

> Tryck på GO när du angett den sista siffran. 

> TV:n startar igen. 

Fem felaktiga kodinmatningar gör att TV:n stängs 

av under tre timmar. Det går inte att använda  

TV:n under den tiden. 

Om du glömt din pinkod…

> Kontakta en Bang & Olufsen-återförsäljare för 

att få en femsiffrig masterkod. 

> När TV:n frågar om pinkoden håller du  

intryckt för att ta fram menyn MASTERCODE. 

> Ange siffrorna i koden med sifferknapparna eller 

med   och tryck på GO. Då avaktiveras 

pinkoden och TV:n sätts på. 

Använda pinkodsystemet igen…

> Följ anvisningarna för att aktivera pinkodsystemet. 

PINCODE 

 next 
 accept GO 

PINCODE 0 .  .  . 

MASTERCODE 

 next 
 accept GO 

MASTERCODE 0 .  .  .  . 

OBS! Om du glömmer eller tappar bort din kod 

kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. 

Återförsäljaren kan ge dig en masterkod som 

avaktiverar pinkoden. 



18 Underhåll

Regelbundet underhåll, som rengöring 

av TV:n, ska utföras av användaren. 

Följ anvisningarna till höger för bästa 

resultat. Fråga din Bang & Olufsen-

återförsäljare om råd för regelbundet 

underhåll. 

Rengöring

Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel  

för att rengöra någon del av TV:n, stativet eller 

väggfästet! 

Höljets utsida
Torka bort damm från ytorna med en torr, mjuk 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. 

Högtalarhöljet kan även dammsugas, med lägsta 

styrka på dammsugaren.

Antireflexbehandlad skärm…
Använd ett milt fönsterputsmedel (som inte innehåller 

alkohol) för att rengöra bildskärmen. För att bibehålla 

optimal skärmprestanda får inga ränder eller spår 

av rengöringsmedlet finnas kvar på skärmen. 

Beo4
Torka av fjärrkontrollen Beo4 med en mjuk,  

luddfri och väl urvriden trasa. 

Byta batterier i Beo4

När det står BATTERY i displayen på Beo4 är det 

dags att byta batterierna i fjärrkontrollen. 

Beo4 kräver tre batterier. Vi rekommenderar att 

endast alkaliska batterier används (1,5 V  – storlek 

AAA). Byt batterierna enligt bilden på denna sida. 

Håll ett finger på batterierna tills du har satt 

tillbaka locket.

När du har bytt ut batterierna måste du vänta i ca 

10 sekunder tills det står TV i displayen. Då kan du 

använda fjärrkontrollen Beo4 igen. 

Utsätt inte batterierna för stark värme som solsken, 

närhet till eld eller liknande! 1 

2 

3 

1 

2 

OBS! Om skärmglaset spricker eller om det lossnar 

flisor, eller om det skadas på något annat sätt, 

måste det omedelbart bytas ut eftersom det kan 

orsaka personskada. Du kan beställa ett nytt 

skärmglas genom en Bang & Olufsen-återförsäljare. 



Tekniska specifikationer, funktioner och 

användning av dessa kan ändras utan 

föregående meddelande.

För din kännedom…

Dina behov som användare övervägs noga 

under utformningen och utvecklingen av 

Bang & Olufsens 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 

  BeoCare 

  Peter Bangs Vej 15

  DK -7600 Struer

eller ring/faxa:  

 Bang & Olufsen

  Customer Service

  +45 96 84 45 25 (telefon)

  +45 97 85 39 11 (fax)

eller skicka e-post via: www.bang-olufsen.com 

3507884  0605 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer 



www.bang-olufsen.com
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