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In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het instellen en het 

dagelijkse gebruik van uw B&O PLAY-product en aangesloten apparatuur. 

Uw televisie bevat meer functies en kenmerken dan beschreven worden in deze 

Aan de slag, waaronder Sleep Timers, het pincodesysteem en netwerkinstellingen. 

Deze en andere functies worden meer uitgebreid beschreven in de online handleiding 

van het product of de helpteksten in de televisiemenu's.

U vindt de handleidingen op www.beoplay.com/v1/support.

Deze gebruikershandleidingen en de helpteksten op het scherm worden overigens 

aangepast wanneer er via nieuwe software nieuwe of gewijzigde kenmerken of 

functies aan uw televisie worden toegevoegd. 

Op www.beoplay.com/v1 kunt u meer informatie en relevante veelgestelde vragen 

over uw product vinden. 

Voor al uw servicevragen kunt u steeds terecht bij uw dealer. 

Geachte klant, 

Technische gegevens, functies en het gebruik  
van deze functies kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 
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Waarschuwingen 
– Controleer of de televisie is geïnstalleerd, 

opgesteld en aangesloten volgens de instructies 
in deze Aan de slag. Maak uitsluitend gebruik 
van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands 
en muurbeugels om letsels te voorkomen! 

– Plaats uw televisie altijd op een stevige en 
vlakke ondergrond. 

– Zet geen voorwerpen boven op uw televisie. 
– Stel de televisie niet bloot aan regen, hoge 

luchtvochtigheid of warmtebronnen. 
– De televisie is uitsluitend bedoeld voor gebruik 

binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruik 
alleen bij temperaturen tussen 10 en 40 °C. 

– Als de televisie werd blootgesteld aan 
temperaturen lager dan 5 °C, plaats deze dan in 
een ruimte met kamertemperatuur en wacht tot 
de televisie is aangepast aan de 
kamertemperatuur vooraleer het toestel aan te 
sluiten op de netstroom en in te schakelen. 

– Plaats de televisie niet in de volle zon of in  
direct kunstlicht (van bijvoorbeeld een spot). 
Hierdoor kan de ontvangst van signalen van de 
afstandsbediening worden verstoord. Als het 
scherm te warm wordt, kunnen er zwarte 
stippen op het beeld verschijnen. Deze stippen 
verdwijnen weer zodra de televisie afkoelt tot 
de normale temperatuur. 

– Zorg voor voldoende ruimte rond de televisie 
voor een goede ventilatie. 

– Plaats geen bronnen met naakte vlam, zoals 
aangestoken kaarsen, op het apparaat. 

– Om de verspreiding van vuur te voorkomen, 
moet u kaarsen en andere naakte vlammen 
altijd van dit product verwijderd houden. 

– Probeer nooit de behuizing van de televisie 
open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden 
over aan vakkundige servicemonteurs. 

– Sla niet op het glas met harde of scherpe 
voorwerpen. 

– De televisie kan alleen volledig worden 
uitgeschakeld door het systeem van de 
netstroom te halen. Zorg ervoor dat het 
stopcontact altijd bereikbaar is.

– Volg de instructies om een correcte en veilige 
installatie en aansluiting van apparatuur in 
multimediasystemen te verzekeren.  

– Het productlabel bevindt zich achter het 
afdekplaatje van de aansluitingen.
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Uw televisie installeren

Belangrijk – handleidingen en veelgestelde vragen vindt u op www.beoplay.com/v1/support 

– Om het afdekplaatje van het aansluitpaneel te 
verwijderen, trekt u eerst aan de onderkant om 
het plaatje los te maken zodat u het vervolgens 
kunt verwijderen. 

– Sluit het netsnoer, de ethernetkabel en de  
kabel van de antenne of schotelantenne aan, 
afhankelijk van uw opstelling. Voor een 
draadloze verbinding sluit u de draadloze 
netwerkantenne aan.

– Zet de televisie aan (druk op TV). Als er een 
pincode wordt gevraagd, voer dan de pincode 
in die uw dealer u heeft bezorgd en ga door 
met het instellen van de televisie voor het eerste 
gebruik (zie volgende pagina).

Pak de televisie uit en plaats ze op een zacht 
deken. Verwijder de vier pennen uit de televisie. 

Vergeet de afdekplaat van de luidspreker niet te 
plaatsen voordat u de stand of muurbeugel monteert. 
Houd de afdekplaat van de luidspreker met beide 
handen vast en schuif ze voorzichtig in de opening 
aan de zijkant van de televisie.

Monteer vervolgens de stand of muurbeugel  
(zie afzonderlijke handleiding).

3. Uw tv aansluiten

1. De televisie uitpakken

2. De afdekplaat van de luidspreker 
plaatsen en de stand/muurbeugel 
monteren

Handleidingen en meer informatie, bijvoorbeeld veelgestelde vragen,  

vindt u op www.beoplay.com/v1/support.

Om de afdekplaat van de luidspreker te verwijderen, 
duwt u de plaat er voorzichtig uit met een van de 
vier pennen die u uit de televisie heeft verwijderd. 
Als de televisie op de tafelstand of muurbeugel is 
geplaatst, moet u eerst de zijkanten van de stand 
of muurbeugel verwijderen om de afdekplaat van 
de luidspreker te verwijderen. Raadpleeg de 
handleiding van de stand of de muurbeugel.

Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm voor een goede ventilatie. Bedek het ventilatierooster niet. Zet in geval van 
oververhitting (knipperend stand-bylampje en waarschuwing op het scherm) de televisie in stand-by (niet uit) om de televisie 
tot een normale temperatuur te laten afkoelen. U kunt de tv gedurende die tijd niet bedienen. 
Sluit uw televisie aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) te 
downloaden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten.
Raadpleeg voor meer informatie over opstellingen met draad of draadloos de online handleiding en de handleiding die bij 
de draadloze netwerkantenne werd geleverd.

Ventilatie

Ethernetverbinding

Netwerkinstellingen

WLAN
ANTENNA

AERIALSATELLITE
5V    50mA
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U kunt de kabels via beide zijden of via het 
midden laten lopen naargelang u een stand of 
een muurbeugel gebruikt. Maak de kabels om 
veiligheidsredenen vast met de meegeleverde 
kabelstrips.

Als u alle aansluitingen heeft voltooid, plaats dan 
het afdekplaatje van het aansluitpaneel terug.

6. Aansluiten van kabels
Als u een muurbeugel heeft, zorg dan dat de 
kabels voldoende ruimte hebben zodat de tv kan 
draaien voordat u de kabels vastmaakt met 
kabelstrips en een nette ‘kabelbundel’ maakt.

Volg de instructies op het scherm. Druk op de blauwe knop voor 
helpteksten, indien beschikbaar. 

TAAL MENU 
SOFTWARE-UPDATE (USB)
LAND
TALEN
NETWERKINSTELLINGEN
SOFTWARE-UPDATE (INTERNET)
LUIDSPREKERINSTELLINGEN
TOEGANGSBEHEER
INGANGEN (TV AFSTEMMEN)
NUTTIGE INFORMATIE

4. Instellen voor eerste gebruik
U wordt door een aantal menu's geleid waar u 
verschillende zaken moet instellen. Gebruik de 
Beo4-navigatieknoppen , ,  en , en druk in 
het midden om instellingen te selecteren. In 
sommige submenu's drukt u op BACK om terug 
te keren naar het instellen voor eerste gebruik.

U kunt de instellingen later weer wijzigen. Als u 
het televisiesignaal ontvangt via een set-top box, 
selecteert u GEEN in INGANGEN. Sluit uw set-top 
box aan zoals hieronder wordt weergegeven. 

De onderstaande illustratie is maar een voorbeeld 
van de vele mogelijke opstellingen. 
Wanneer u externe apparatuur, bijvoorbeeld een 
set-top box, aansluit op de HDMI IN-aansluiting 
van de televisie (zie volgende pagina's), wordt u 
gevraagd om de bron te configureren. Volg de 
instructies op het scherm. 

Informatie over andere opstellingen, PUC-tabellen 
en infraroodzenders is te vinden in de online 
handleiding op www.beoplay.com/v1/support.

5. Externe apparatuur aansluiten

Meer informatie over uw Beo4-afstandsbediening kunt u vinden op pagina 12 van 

uw Beo4-handleiding.

Het indicatorlampje knippert kortstondig groen en de tv is klaar voor gebruik. Raadpleeg de online handleiding over de 
stroominstellingen om de opstarttijd te verkorten. 
De tv staat in stand-by, maar blijft best verbonden met de netstroom om software te kunnen downloaden.
De tv werd losgekoppeld van de netstroom en u moet de pincode invoeren. Raadpleeg de online handleiding voor 
meer informatie over het pincodesysteem, beschikbaar op www.beoplay.com/v1/support.
Trek de netstekker van de tv niet uit het stopcontact. Kan worden veroorzaakt door nieuwe software die wordt 
geactiveerd of te veel verkeerde pogingen om de pincode in te voeren. 
De tv staat in stand-by en u kunt het toestel loskoppelen van de netstroom als u dat wilt. Hierdoor wordt wel het 
pincodesysteem geactiveerd.

Indicatorlampje – Groen

Ononderbroken rood
Traag knipperend rood

Snel knipperend rood

Uit 

TV

BACK

7

INTERNET

PUCHDMI

ETHERNET

Het is mogelijk om apparatuur  
van andere fabrikanten dan 
Bang & Olufsen te bedienen  
met de Beo4-afstandsbediening 
door middel van een PUC-tabel 
(Peripheral Unit Controller).  
Opdat er een PUC kan werken, 
moet er een infraroodzender in  
de buurt van de infraroodontvanger 
op de aangesloten apparatuur 
worden geplaatst. Controleer het 
infraroodsignaal voordat u de 
infraroodzender aansluit. 

Indicatorlampje



Aansluitpaneel – BeoPlay V1–32

Belangrijk 

Alle apparatuur die u aansluit op het aansluitpaneel moet worden aangemeld in 

het menu BRONNENLIJST INSTELLEN.  

Netsnoer en stekker Sluit de ~-aansluiting op het aansluitpaneel van uw tv aan op het stopcontact. 
De tv staat nu stand-by en is klaar voor gebruik. 
De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit 
product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is,  
koop dan een nieuw netsnoer die door Bang & Olufsen is goedgekeurd. 

1*Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het 
product en de router het gebouw niet verlaat om 
contact met hoogspanning te vermijden.

Ethernet ( )*1

Voor verbinding met het internet. 
Voor software-updates of voor 
het streamen van digitale foto-, 
video- of muziekbestanden via 

UPnP, bijvoorbeeld van een  
NAS-apparaat

SATELLITE (14/18V – 0.4A) 
Antenne-ingang voor een digitaal satellietsignaal. 
Afhankelijk van uw tuneropties heeft u ofwel een 
ofwel geen satellietaansluiting. Sluit hier nooit een 
optionele actieve antenne aan

2 x COMMON INTERFACE (CA-module) 
Voor het invoeren van een CA-module en 
smart card voor toegang tot gecodeerde 
digitale kanalen. Neem contact op met uw 
dealer voor meer informatie over compatibele 
smart card- en CA-modulecombinaties. 
Raadpleeg de online handleiding voor informatie 
over het invoeren van een kaart en module*2

USB ( , 5V – 0.5A) 
Voor het aansluiten 

van een USB-apparaat 
om digitale foto-, video- 

of muziekbestanden  
te bekijken

AERIAL (5V – 50mA) 
Antenne-ingang voor een 

buitenantenne/kabel-tv-netwerk 
of voor een analoog signaal

~ – Netstroom 
Aansluiting 

netsnoer

ANTENNA WLAN
Voor het aansluiten van een 
draadloze netwerkantenne

WLAN
ANTENNA

AERIAL COMMON INTERFACESATELLITE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

5V    50mA

8
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PL 1–3 (Power Link) 
Voor het aansluiten van externe 
luidsprekers in een surround-
soundopstelling. Raadpleeg de 
online handleiding voor meer 
informatie*2

HDMI IN (1–5) 
Met de High Definition Multimedia 
Interface kunt u allerlei videobronnen 
aansluiten, zoals set-top boxes, 
spelconsoles, multimediaspelers,  
blu-rayspelers of een computer

S/P-DIF IN 
Digitale audio-ingang 

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3) 
Voor infraroodbediening van externe apparatuur 
aangesloten op een HDMI IN- of AV IN-aansluiting. 
Hiermee kunt u apparatuur van een ander merk dan 
Bang & Olufsen bedienen met een Beo4-
afstandsbediening met navigatieknop*2

CTRL 1 
Niet gebruikt

AV IN 
Voor het aansluiten van analoge 
videoapparatuur. Speciale adapter vereist

Kabels en adapters

Ethernetverbinding

2*Online handleiding

Afhankelijk van het type apparatuur dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook 
adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer. 
Sluit uw televisie aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit 
Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten.
De online handleiding bevat meer informatie over het instellen en aansluiten van externe apparatuur.

Wij raden aan dat u de televisie aansluit op het internet zodat u software-updates 

kunt ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) kunt downloaden. 

Met PUC-tabellen kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen 

bedienen met de Beo4-afstandsbediening met navigatieknop.

54321
CTRL 1

S/P-DIF
IN HDMI IN

AV
IN

CTRL 2
PUC 2 A+B

CTRL 3
PUC 1 A+B PL 1 PL 2 PL 3
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Alle apparatuur die u aansluit op het aansluitpaneel moet worden aangemeld in 

het menu BRONNENLIJST INSTELLEN.   

Aansluitpaneel – BeoPlay V1–40

USB ( , 5V – 0.5A) 
Voor het aansluiten van 
een USB-apparaat om 
digitale foto-, video- of 
muziekbestanden te 
bekijken

Ethernet ( )*1

Voor verbinding met het internet.  
Voor software-updates of voor het 
streamen van digitale foto-,  
video- of muziekbestanden via UPnP, 
bijvoorbeeld van een NAS-apparaat 

SATELLITE (14/18V – 0.4A) 
Antenne-ingang voor een digitaal 

satellietsignaal. Afhankelijk van uw 
tuneropties heeft u ofwel een ofwel 

geen satellietaansluiting. Sluit hier nooit 
een optionele actieve antenne aan

AERIAL (5V – 50mA)
Antenne-ingang voor een buitenantenne/
kabel-tv-netwerk of voor een analoog signaal

2 x COMMON INTERFACE (CA-module) 
Voor het invoeren van een CA-module en smart card 
voor toegang tot gecodeerde digitale kanalen. Neem 
contact op met uw dealer voor meer informatie over 
compatibele smart card- en CA-modulecombinaties. 
Raadpleeg de online handleiding voor informatie over 
het invoeren van een kaart en module*2

Belangrijk 
Netsnoer en stekker Sluit de ~-aansluiting op het aansluitpaneel van uw tv aan op het stopcontact. 

De tv staat nu stand-by en is klaar voor gebruik. 
De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. 
Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, dient u een nieuwe 
te kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer. 

1*Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het 
product en de router het gebouw niet verlaat om 
contact met hoogspanning te vermijden.

AERIAL COMMON INTERFACESATELLITE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

5V    50mA
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~ – Netstroom 
Aansluiting netsnoer 

ANTENNA WLAN
Voor het aansluiten van een 
draadloze netwerkantenne

PL 1–3 (Power Link) 
Voor het aansluiten van externe 

luidsprekers in een surround-
soundopstelling. Raadpleeg de 

online handleiding voor meer 
informatie*2

HDMI IN (1–5) 
Met de High Definition Multimedia 
Interface kunt u allerlei videobronnen 
aansluiten, zoals set-top boxes, 
spelconsoles, multimediaspelers,  
blu-rayspelers of een computer

S/P-DIF IN 
Digitale audio-ingang

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3) 
Voor infraroodbediening van externe apparatuur 
aangesloten op een HDMI IN- of AV IN-aansluiting. 
Hiermee kunt u apparatuur van een ander merk 
dan Bang & Olufsen bedienen met een Beo4-
afstandsbediening met navigatieknop*2

CTRL 1 
Niet gebruikt

AV IN 
Voor het aansluiten van 

analoge videoapparatuur. 
Speciale adapter vereist

Kabels en adapters

Ethernetverbinding

2*Online handleiding

Afhankelijk van het type apparatuur dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook 
adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer. 
Sluit uw televisie aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit 
Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u de televisie instelt om automatisch de software te updaten.
De online handleiding bevat meer informatie over het instellen en aansluiten van externe apparatuur.

Wij raden aan dat u de televisie aansluit op het internet zodat u software-updates 

kunt ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) kunt downloaden. 

Met PUC-tabellen kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen 

bedienen met de Beo4-afstandsbediening met navigatieknop.

WLAN
ANTENNA

54321
CTRL 1

S/P-DIF
IN HDMI IN

AV
IN

CTRL 2
PUC 2 A+B

CTRL 3
PUC 1 A+B PL 1 PL 2 PL 3
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TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK

De afstandsbediening gebruiken 

Selecteer kleurspecifieke functies zoals aangegeven in de menu's 

Het volume aanpassen 
Druk op het midden van de knop om het geluid uit te schakelen 

De Beo4-display geeft de geactiveerde bron of functie weer 

Navigatieknop links, rechts, omhoog en omlaag , ,  en . Navigeer in menu's 
door de knop in de gewenste richting te duwen 

De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen 

Stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken 
Ingedrukt houden om vooruit of achteruit te spoelen 

Druk hierop om de weergave te starten 

Inschakelen van bijvoorbeeld een aangesloten set-top box 

Stand-by 

Het hoofdmenu van de actieve bron weergeven 

Afspelen onderbreken en stoppen

De tv inschakelen*1 

Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu’s 

Bladeren door kanalen 

Terugbladeren door menu’s en de Beo4-lijst. Houd ingedrukt om menu's volledig 
af te sluiten 

Teletekst inschakelen 

Geef extra ‘knoppen’ voor functies of bronnen weer op de Beo4-display.  
Use  or  to step in the list 

Sommige knoppen kunnen opnieuw worden geconfigureerd tijdens het setupproces. Raadpleeg de online handleiding 
voor meer informatie. 
OPGELET! Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening 
meegeleverde gebruikershandleiding. 
In sommige landen moet Digital Text/MHEG worden geactiveerd om CA-modules te gebruiken. Als Digital Text/MHEG 
geactiveerd is, gelden er enkele verschillen voor de Beo4. Wanneer er geen menu weergegeven wordt op het scherm, 
moet u op MENU drukken voordat u een gekleurde knop indrukt.  
Controleer of uw Beo4-afstandsbediening zich in MODE 1 bevindt. Zie pagina 19 over het instellen van uw Beo4. 

1*Beo4-knoppen 

Digital Text/MHEG 

MODE-instellingen

Uw televisie kan worden bediend met een Beo4-afstandsbediening 

met navigatieknop zoals beschreven in deze Aan de slag en in de 

online handleiding beschikbaar op www.beoplay.com/v1/support. 

Belangrijk – handleidingen en veelgestelde vragen vindt u op www.beoplay.com/v1/support 

TV 

PLAY

TV

DTV

0 – 9

STOP

MENU

BACK

TEXT

LIST
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Navigeer in menu’s en selecteer instellingen met behulp van uw afstandsbediening. 

Selecteer bron en wijzig instellingen.

Scherm en menu's 

Navigeren in de menu's

Informatie 
1*Hoofdmenu

Helpteksten
U kunt op elk moment het hoofdmenu openen, inclusief een menu-overlay met alle speciale functies voor de actieve bron.
In het menu INSTELLINGEN kunt u helpteksten weergeven/verbergen door middel van de blauwe knop. Sommige 
helpteksten bedekken het menu. Voor sommige talen zijn helpteksten alleen beschikbaar in het Engels. 

Toon menu*1 Schakel de tv in 

Wanneer er een menu op het scherm wordt 
weergegeven, kunt u navigeren door menuopties, 
instellingen weergeven of gegevens invoeren. 

Navigeren in menu's 
Markeer menu/
wijzig instelling 

Voer gegevens 
in

Open submenu/
sla instelling op 

Selecteer optie Blader terug 
door menu's 

of 

Houd ingedrukt 
om menu’s af te 
sluiten 

Sommige menu's nemen meer ruimte in dan 
beschikbaar is op het scherm. Dit wordt aangeduid 
door een half menu-item onderaan of bovenaan 
het scherm. Om snel van bovenaan een lijst naar 
beneden te gaan, beweegt u de navigatieknop 
naar boven.

Door menupagina's bladeren
Blader door pagina's Blader door menu-items

Een volle balk  
geeft aan dat een 
selectie gemaakt 

moet worden door 
middel van de 

middelste knop

Een balk met een 
overgang geeft aan 
dat u de instellingen 
kunt wijzigen door 
middel van de 
navigatieknop links 
en rechts

TV MENU 

BACK BACK 0-9 

CHANNEL LIST

CNN 1

TV 2 NEWS 2

DISCOVER 3

CWNBC 4

BBCWORLD 5

… 6

… 7

SUPER CH 8

… 9

CRIME TV 10

CINEMA 11

Wednesday 09 November, 2011

PIN CODE 

PIN CODE OFF

NEW PIN CODE

Wednesday 09 November, 2011

13
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>> Navigeren in de menu's

Informatie 

U kunt helpteksten weergeven met uitleg over 
kenmerken en functies indien beschikbaar in 
menu's en submenu's. 

Algemene kenmerken en functies worden ook 
uitgelegd in het menu NUTTIGE INFORMATIE.*1

Helpteksten oproepen 
Toon/verberg helpteksten Open het hoofdmenu Selecteer optie 

U kunt een bron selecteren door op de knop op 
de afstandsbediening te drukken of door een 
bron te selecteren via het menu.

Selecteer bron 
Selecteer bron Open het hoofdmenu Selecteer BRONNENLIJST 

Open het menu via het menu INSTELLINGEN. U krijgt meer informatie over de basiskenmerken en functies. Als uw televisie 
software-updates ontvangt (internetverbinding vereist), worden de nieuwe kenmerken en functies hier uitgelegd.

1*Menu NUTTIGE 
INFORMATIE

Het menu 
INSTELLINGEN openen

MENU 

MENU 
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Televisiekijken 

Bekijk analoge en digitale terrestrische signalen, kabelsignalen en satellietsignalen 

afhankelijk van uw tuneropties. U kunt ook favoriete kanalen toevoegen aan een 

groep en teletekst openen indien beschikbaar. 

Informatie 
Programmagids en informatie

1*Gekleurde functies
2*Menu FAVORIETEN

 

Voor meer informatie over de Programmagids en informatie, zie de online handleiding op www.beoplay.
com/v1/support.
U kunt ook gekleurde functies activeren zonder eerst op MENU te drukken als Digital Text is uitgeschakeld. 
Om het menu FAVORIETEN te openen, drukt u op MENU, selecteert u INSTELLINGEN, vervolgens 
KANALEN en BEWERK TV-GROEPEN.

Het volume regelen
Het volume aanpassen Druk om het geluid weer in te 

schakelen 
Druk in het midden om het 
geluid uit te schakelen 

De menu-overlay openen en gebruiken 
U kunt het hoofdmenu openen inclusief de 
functies voor de actieve bron. 

Druk op  Activeer de gewenste functie*1 

of

Een kanaal selecteren 
Selecteer Selecteer kanaal 

of

Selecteer vorig kanaal 

De tv inschakelen 
Druk bijvoorbeeld op TV 

Teletekst gebruiken 
Indien beschikbaar bij de programma-aanbieder kunt 
u teletekst openen voor het geselecteerde kanaal. 

Voer een 
paginanummer 
in 

Ga naar PAG. en blader Blader 
omhoog of 
omlaag in 
pagina’s 

Kort indrukken om 
naar de vorige 
pagina te gaan. 
Lang indrukken om 
teletekst te sluiten

Druk meermaals 
om de 
schermmodus te 
wijzigen 

Kanaalgroepen maken
Als u veel kanalen heeft, kunt u kanaalgroepen 
maken om uw favoriete kanalen makkelijk terug 
te vinden.

Selecteer een groep om uit te 
kopiëren. Volg de instructies op 
het scherm

Druk twee 
keer om de 
groep op te 
slaan en te 
openen

Geef een 
groep een 
naam zoals 
beschreven 
op het 
scherm

Open het menu 
FAVORIETEN*2

Sla de instellingen op

1-9 MENU 

0-9 0 

TV

0-9 TEXT BACK

… … 
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1*Beo4 LIST

Opslagapparaten
De bron MEDIABROWSER openen

Als u geen MEDIA-knop heeft op de Beo4 LIST, kunt u een andere knop toewijzen aan de 
mediabrowser in het menu INSTELLINGEN. Zie pagina 19.
U kunt bijvoorbeeld USB-apparaten en harde schijven aansluiten via USB of Ethernet.
U kunt het hoofdmenu openen, BRONNENLIJST selecteren, MEDIABROWSER markeren en op de 
middelste knop drukken om de mediabrowser te activeren. 

Mediabrowser 

U kunt muziek- en filmbestanden afspelen en door foto's bladeren die zijn opgeslagen 

op een opslagapparaat of een toestel dat is verbonden via een mediaserver die 

is voorzien van DLNA/UPnP. Voor meer informatie over aansluitingen en functies, 

zie de online handleiding op www.beoplay.com/v1/support.

Door uw foto's bladeren

Luisteren naar uw muziek

De mediabrowser gebruiken
Open MEDIA op de Beo4-display*1

Selecteer 
opslagapparaat met 
muziek

Selecteer 
opslagapparaat  
met foto's

Schakel tussen  
de vorige en 
volgende foto

Blader door 
bestanden en 
mappen en druk 
om een diashow 
te starten

Blader door 
bestanden of 
nummers. Selecteer 
een muziekbestand 
om de weergave te 
starten

Pauze Hervat weergave Teruggaan naar 
vorige menu's of 
ingedrukt houden 
om terug te gaan 
naar het hoofdmenu 
van de mediabrowser

Selecteer de map met de muziek waar u naar wilt 
luisteren.

Selecteer de map met de foto's die u wilt bekijken.

Als u een opslagapparaat aansluit op uw televisie, 
wordt de bron automatisch gedetecteerd en krijgt 
u de vraag of u door de inhoud wilt bladeren.
U kunt de MEDIABROWSER ook openen via het 
menu INSTELLINGEN.

Videobestanden weergeven
Selecteer 
opslagapparaat met 
videobestanden

Minuut per minuut bladeren. Houd de 
knop ingedrukt om te spoelen. Druk 
nogmaals om de snelheid te wijzigen

Blader door 
bestanden en 
mappen en druk in 
om te openen

Selecteer de map met de videobestanden die u 
wilt bekijken

Informatie 

Pauze

Hervat weergave

STOP PLAY BACK 

MEDIA 

STOP 

PLAY 
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1*Beo4 LIST Als u SOUND of PICTURE op de Beo4 wilt kunnen oproepen, moet u deze functies eerst toevoegen 
aan de functielijst van de Beo4, zie pagina 19. 

Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen

Terwijl u televisie kijkt, kunt u de geluids- en beeldinstellingen wijzigen. Raadpleeg 

de online handleiding op www.beoplay.com/v1/support voor meer informatie over 

deze instellingen.

Informatie 

Beeldformaat selecteren 
In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u 
voor elke bron een beeldformaat instellen dat 
moet worden gebruikt wanneer u die bron 
activeert. U kunt ook tijdelijk een ander 
beeldformaat selecteren. 
Let erop: u kunt het beeldformaat niet wijzigen 
wanneer Digital Text is ingeschakeld en een 
MHEG-toepassing wordt weergegeven op het 
scherm. Zie de online handleiding voor meer 
informatie over Digital Text. 

Om de zwarte balken 
bovenaan en onderaan het 
scherm te verminderen,  
wordt het beeld horizontaal 
aangepast en uitgerekt om zo 
veel mogelijk van het scherm 
te vullen

De bron bepaalt het 
beeldformaat

Om de zwarte balken bovenaan en 
onderaan het scherm te verminderen, 
wordt het beeld aangepast zonder 
de beeldgeometrie te wijzigen. Als 
een 4:3-bron echter een verkeerde 
beeldverhouding doorstuurt, zal het 
beeld horizontaal worden uitgerekt

BRONFORMAAT (kies 3)AUTO BREED (kies 2) AUTO (kies 1)

Maak een keuze tussen de 
beeldformaten 1–3 als u het 
cijfer heeft onthouden van het 
gewenste formaat 

Beeldmodi selecteren 
U kunt verschillende beeldmodi activeren voor 
gebruik met verschillende soorten programma's. 
Als u een beeldmodus kiest voor een bron, wordt 
die alleen bewaard tot u de televisie uitschakelt of 
naar een andere bron schakelt. 
In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u 
voor elke bron een beeldmodus instellen die moet 
worden gebruikt wanneer u die bron activeert. 

Geluidsmodi selecteren 
De televisie beschikt over verschillende 
geluidsmodi die zijn geoptimaliseerd voor 
verschillende soorten programma's. 
In het menu BRONNENLIJST INSTELLEN kunt u 
voor elke bron een geluidsmodus instellen die 
moet worden gebruikt wanneer u die bron activeert. 

Open de geluidsmodi op het televisiescherm en 
selecteer een modus

Open de beeldmodi op het televisiescherm en 
selecteer een modus

Maak een keuze tussen de beeldmodi 
1–3 als u het cijfer heeft onthouden van 
de gewenste modus*1

Maak een keuze tussen de geluidsmodi 
1-9 als u het cijfer heeft onthouden van 
de gewenste modus*1

of

of

Open de beeldformaten op het 
televisiescherm en selecteer een 
formaat

of

Schakel tussen 
formaten

LIST

LIST

LIST 1-3 

1-9 SOUND 

PICTURE 

LIST SOUND 

LIST PICTURE

1-9 

1-3 

1-3 FORMAT LIST FORMAT 1-3 
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Reinigen

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de 

reiniging. Volg de instructies voor een zo goed mogelijk resultaat.

Scherm 

Luidsprekers
– Vermijd het rechtstreeks verstuiven van  

vloeistof op het scherm. Dit kan de  
luidsprekers beschadigen. 

– De luidsprekers mag u wel stofzuigen,  
maar alleen met het borstelhulpstuk en met  
de zuigkrachtregelaar op de laagste stand. 

– Om de afdekplaat van de luidspreker te 
verwijderen, duwt u de plaat er voorzichtig  
uit met een van de vier pennen die u uit de 
televisie heeft verwijderd. Als de televisie op  
de muurbeugel of tafelstand is geplaatst,  
moet u eerst de zijkanten van de stand of 
muurbeugel verwijderen om de afdekplaat van 
de luidspreker te verwijderen. Raadpleeg de 
handleiding van de stand of de muurbeugel.

– Verwijder stof van het scherm met een zachte, 
droge doek. 

– Verwijder vlekken of vuil met een zachte, 
pluisvrije, goed uitgewrongen doek en water.

– Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen 
om onderdelen van de televisie te reinigen.

– Sla niet op het scherm met harde of scherpe 
voorwerpen.

– Sommige microvezeldoeken kunnen door hun 
ruwheid de optische coating beschadigen.

Kast
– Verwijder stof van de buitenkant met een 

zachte, droge doek. 
– Verwijder vlekken of vuil met een zachte, 

pluisvrije, goed uitgewrongen doek en een 
oplossing van water en mild reinigingsmiddel, 
zoals afwasmiddel.

– Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen 
om onderdelen van de televisie te reinigen.
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… een andere Beo4-knop kiezen om een bron te activeren?
> Druk op MENU om het menu INSTELLINGEN  

te tonen.
> Open het menu BRONNENLIJST.
> Selecteer de bron die u wilt configureren, 

bijvoorbeeld MEDIABROWSER, en druk op de 
middelste knop.

> Blader naar het menu KNOP en gebruik de 
navigatieknop naar rechts om de lijst met 
knoppen weer te geven.

> Gebruik de navigatieknop naar boven of naar 
onderen om door de knoppen te bladeren en 
druk op de middelste knop om de knop te 
selecteren die u wilt gebruiken.

… een nieuwe ‘knop’ toevoegen aan mijn Beo4-lijst?
> Houd de stand-byknop ingedrukt.
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4.
> Laat beide knoppen los. ADD? verschijnt op de 

display.
> Druk op de middelste knop en gebruik de 

navigatieknop naar boven om bijvoorbeeld AV? 
te selecteren.

> Druk op de middelste knop om de lijst met 
extra 'knoppen' op te roepen waaruit u wilt 
kiezen. De eerste 'knop' verschijnt op het 
display en knippert.

> Druk op de navigatieknop naar boven of naar 
onderen om te bladeren in de lijst met extra 
'knoppen'.

> Druk op de middelste knop om de 'knop' toe 
te voegen en deze op de vooraf bepaalde plaats 
in de lijst te zetten, of …

> … druk op 1 – 9 om de 'knop' in te voegen op 
een bepaalde plaats in de lijst.

> ADDED verschijnt nu op het display om aan te 
geven dat de 'knop' is toegevoegd. Houd BACK 
ingedrukt om de instelmodus te verlaten.

Om bepaalde functies op uw Beo4-
afstandsbediening te activeren, moet u eerst  
de bijbehorende 'knop' toevoegen aan de  
Beo4-functielijst.

Als u een bron wilt activeren met een andere 
Beo4-knop, kunt u dit wijzigen in het menu 
BRONNENLIJST INSTELLEN.

… mijn Beo4 instellen in MODE 1?
> Houd de stand-byknop ingedrukt.
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4.
> Laat beide knoppen los. ADD? verschijnt op het 

display.
> Druk op LIST of de navigatieknop naar boven 

om MODE? weer te geven op de Beo4.
> Druk op de middelste knop om de gewenste 

instelling te selecteren.

> Druk op de navigatieknop naar boven of naar 
onderen om MODE 1 weer te geven op de Beo4.

> Druk op de middelste knop om de configuratie 
op te slaan.

> STORED verschijnt nu op het display om aan te 
geven dat de configuratie is opgeslagen. Houd 
BACK ingedrukt om de instelmodus te verlaten.

Een Beo4-afstandsbediening met navigatieknop 
moest ingesteld zijn op MODE 1.

Meer informatie over uw Beo4-afstandsbediening kunt u vinden in de  

Beo4-handleiding.
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Hierbij verklaart Bang & 
Olufsen dat deze televisie 
met WLAN voldoet aan de 
essentiële vereisten en 

andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EC. U kunt de conformiteitsverklaring raadplegen 
via www.beoplay.com/v1.  

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR.  

Dit materiaal moet worden geïnstalleerd en 
bediend met een minimumafstand van 20 cm 
tussen de antenne en uw lichaam.

Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen 
en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen 
niet als normaal huishoudelijk afval worden 
afgedankt. Alle elektrische en elektronische 
apparaten, onderdelen en batterijen moeten 
afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. 
Als elektrische en elektronische apparaten en 
batterijen worden afgedankt door middel van 
verzamelsystemen zoals die in uw land 
beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en 
de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het 
zorgvuldig en verstandig gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen. 

Het verzamelen van elektrische en elektronische 
apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële 
vervuiling van de natuur met de gevaarlijke 
stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en 
elektronische producten en apparaten. 
Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de 
correcte manier van afdanken in uw land. 

Afval van elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA) – Milieubescherming 

Dit product voldoet aan de geldende milieuwetgeving over de hele wereld. 

Manufactured under license from 

Dolby Laboratories. Dolby and the 

double-D symbol are trademarks of 

Dolby Laboratories.

Manufactured under license under 
U.S. Patent Nos: 5,956,674; 
5,974,380; 6,487,535 & other U.S. 
and worldwide patents issued & 
pending. DTS, the Symbol, & DTS 
and the Symbol together are 
registered trademarks & DTS 2.0 
Channel is a trademark of DTS, Inc. 
Product includes software. © DTS, 
Inc. All Rights Reserved.

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this 
copyright protection technology must be 
authorized by Rovi Corporation, and is intended 
for home and other limited viewing uses only 
unless otherwise authorized by Rovi Corporation. 
Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition 
Multimedia Interface are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC. 
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