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Caro cliente,

Este Livro de consulta contém informações adicionais sobre o seu produto 

e descreve em mais pormenor determinadas funções e funcionalidades 

contidas no guia Começar.  Entre outras coisas, aqui poderá encontrar 

informações relativas às definições, como usar WebMedia, como operar  

o seu aparelho com um comando à distância Bang & Olufsen e como 

configurar uma ligação com ou sem fios.

Este Livro de consulta será actualizado com frequência para que reflicta, 

por exemplo, novas funcionalidades e funções incluídas nas actualizações 

de software. Também no menu NICE TO KNOW, em SETUP, poderá obter 

mais informações relativamente a novas funcionalidades e funções 

recebidas no seu televisor.

Tenha em atenção que se o seu televisor tiver instalado o software 
mais recente, a funcionalidade chamada Media browser em Getting 
Started chama-se agora HomeMedia. O número de formatos de 
imagem foi alargado; consulte os textos de ajuda para obter mais 
informações.

Poderá encontrar informações adicionais relativas ao seu produto na secção 

de perguntas frequentes (FAQ) em www.bang-olufsen.com/v1/support.
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Entender o Livro de consulta

Para activar os modos de imagem 

directamente a partir do Beo4... 

Prima para chamar PICTURE ao 

ecrã do Beo4.

Prima para seleccionar um 

modo de imagem. 

Alternar modos

Prima longamente para 

remover PICTURE do ecrã.

Esta hierarquia de menus ilustra o caminho 

para um menu onde poderá efectuar 

diversas configurações. Prima MENU no 

seu comando à distância e use o botão 

de navegação para baixo e o botão 

central para seleccionar e abrir os menus. 

Quando este estiver disponível, pode 

também premir o botão azul do seu 

comando à distância para chamar os 

textos de ajuda.

Operar o comando à distância

Sempre que for relevante, será 

apresentada a operação do comando à 

distância. 

– Um botão cinzento-escuro indica um 

botão físico que tem de premir. 

– Um botão cinzento-claro indica um 

botão de ecrã do Beo4/Beo6. Prima 

LIST no Beo4 para os chamar. (Beo6: 

prima .) O botão aparece no ecrã do 

Beo4/Beo6. 

– O botão de navegação é simbolizado 

por  e é usado para indicar a 

direcção na qual deve mover o botão 

de navegação. 

– O botão central é simbolizado por  e 

é usado para indicar que deve premir o 

botão central. 

Operar os menus

LIST

PICTURE

1 – 3

 

BACK

Exemplo de operação do comando à 
distância Beo4. 

Exemplo de uma operação dos menus. 

  MENU    
	  SETUP    
	 	 SOURCE	LIST    
	 	 	 SOURCE	LIST	SETUP    
	 	 	 …    

Continua...
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>> Entender o Livro de consulta

Caso tenha um comando à distância Beo4 

com botão de navegação, movimente o 

botão central para cima, para baixo, para 

a esquerda e para a direita para navegar 

pelos menus. Prima o meio do botão 

central para confirmar as selecções e 

definições nos menus. 

Chame a sobreposição de menus 

premindo MENU com o televisor ligado. 

Para recuar nos menus, prima BACK. 

Para sair dos menus, prima sem soltar 

BACK. 

Tenha em atenção que o comando à 

distância Beo4 tem de estar definido 

para MODE 1; consulte a secção “Como 

devo proceder para...” no guia Começar.  

Não é possível usar um Beo4 sem botão 

de navegação. 

Beo4 com botão de navegação

Beo6

Caso opere o seu televisor com o 

comando à distância Beo6, use o botão 

central com movimento para cima, para 

baixo, para a esquerda e para a direita 

para navegar nos menus. Prima o meio 

do botão central para confirmar as 

selecções e definições nos menus. 

Chame a sobreposição de menus 

premindo Menu com o televisor ligado. 

Para recuar nos menus, prima BACK. 

Para sair dos menus, prima sem soltar 

BACK. 

Tenha em atenção que o Beo6 deve ser 

reconfigurado sempre que adicionar 

novos produtos à sua configuração. 

A aplicação BeoRemote permite-

lheoperar o seu televisor com um 

tablet,sendo especialmente útil para 

navegação de páginasda Internet ou 

aplicações utilizando WebMedia.*1 Tanto 

o seu televisor como o seu tablet têm de 

estarligados à mesma rede, e WAKE ON 

WLAN tem de estar definido para ON; 

consulte o menu dotelevisor NETWORK. 

Isto permite-lheligar o televisor a partir 

do modostandby. Tenha em atenção que 

o consumo de energia emstandby 

aumentará ligeiramente.

A aplicação BeoRemote é equivalente  

a um comando à distânciaBeo4. No 

entanto, não suportatodas as funções de 

LIST do Beo4.

Toque no ícone de menu (   ) para  

abrir omenu do televisor. O painel de 

navegação (   ) funciona como o botão 

de navegaçãodo Beo4. Toque no meio 

para seleccionar umadefinição. Deslize 

para a lista de opções paraactivar as 

funções do televisor.

Para recuar nos menus, toque em . 

Para sair dos menus, prima longamente 

. 

O BeoRemote possui um Livro de 

consultaintegrado que descreve as 

funções básicas (emSETTINGS).

Tenha em atenção que a primeira configuração 

tem de ser executada com um comando à 

distância Beo4/Beo6.O BeoRemote requer 

que o seu televisor esteja configurado numa 

rede.

Aplicação BeoRemote

ST
OP PLAY

BACK

Botão central e 

de navegação

Para usar a aplicação BeoRemote,o seu tablet 

e o seu televisor têm de estar ligados na 

mesma rede. 1* BeoRemote suporta tablets com iOS 

(versão mais recentede iOS) e Android  

(3.2 ou superior).

iOS 

Android 

Botão central e 

de navegação
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Consoante as opções do seu sintonizador, 

poderá ter uma ou nenhuma entrada de 

satélite. 

No caso de ter mais de um disco de satélite, 

terá também de usar um interruptor DiSEqC 

múltiplo. Para obter mais informações, 

contacte o seu revendedor.

Colunas 

Use colunas BeoLab da Bang & Olufsen.  

Os cabos estão disponíveis no seu revendedor 

Bang & Olufsen. Consulte a página 9.

Equipamento com saída HDMI™ 

O equipamento com saída HDMI, como um 

controlador de descodificadores pode ser 

ligado a qualquer terminal HDMI IN 

disponível do televisor. Para mais informações 

sobre como configurar equipamento ligado, 

consulte a página 12. 

É possível seleccionar uma fonte configurada 

através do respectivo botão ou da SOURCE 

LIST. Se o televisor detectar uma fonte não 

configurada, é-lhe pedido para optar por não 

agir, visualizar a fonte ou configurar a fonte. 

O equipamento ligado pode ser operado 

através do respectivo comando à distância ou 

poderá transferir a tabela de PUC para usar 

um comando à distância Beo4/Beo6, consulte 

a página 12.

O painel de ligação do seu 

televisor permite-lhe ligar cabos 

de entrada de sinal assim como 

uma variedade de equipamento 

adicional, como um leitor de  

Blu-ray. 

Qualquer equipamento que ligue 

a estes terminais pode ser 

registado no menu SOURCE LIST 

SETUP. Para obter mais 
informações, consulte a página 12. 

Antes de ligar qualquer equipamento 

ao seu televisor, não se esqueça de 

desligar o televisor da corrente 

eléctrica. Excepto ao ligar uma fonte 

ao terminal HDMI IN ou USB. 

Consoante o tipo de equipamento 

que liga ao seu televisor, poderão ser 

necessários cabos diferentes e também 

adaptadores. No seu revendedor  

encontrará todos os cabos e 

adaptadores.

Ligações 

Se precisar de repor as definições originais do 

seu televisor, chame o menu REGIONAL 

SETTINGS e seleccione outro país. Ser-lhe-á 

pedido para confirmar a reinicialização. Todas 

as definições são apagadas, sendo necessário 

efectuar a primeira configuração seguindo as 

instruções do ecrã.

ANTENA

SATÉLITE

PL 1–3

PL 1–3
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>> Ligações 

Ligar fontes digitais 

Ligue até cinco fontes HDMI externas, 

como um controlador de descodificadores, 

computador ou consola de jogos. Todos 

os equipamentos ligados ao televisor têm 

de ser configurados; consulte a página 12. 

Consoante o tipo de equipamento que liga 

ao seu televisor, poderão ser necessários 

cabos diferentes e também adaptadores. 

Caso tenha mais do que dois tipos de 

equipamento que necessitem de tomada PUC, 

terá de adquirir um cabo PUC adicional. No 

seu revendedor encontrará todos os cabos e 

adaptadores. 

Ligar um controlador de descodificadores 

> Ligue o cabo ao terminal apropriado do 

controlador de descodificadores. 

> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor. 

> Para permitir o accionamento do controlador 

de descodificadores através do comando à 

distância, ligue um transmissor de IV a um 

dos terminais PUC e fixe-o ao receptor de 

IV do controlador de descodificadores. 

Consulte a página 10 para obter mais 

informações relativas aos transmissores de IV

> Para configurar a fonte, siga as instruções 

que aparecem no ecrã.

Ligar um leitor de DVD/Blu-ray 

> Ligue o cabo ao terminal apropriado do 

leitor de DVD/Blu-ray. 

> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor. 

> Para permitir o accionamento do leitor de 

DVD/Blu-ray através do comando à 

distância, ligue um transmissor de IV a um 

dos terminais PUC e fixe-o ao receptor de 

IV do leitor de DVD/Blu-ray. Consulte a 

página 10 para obter mais informações 

relativas aos transmissores de IV.

> Para configurar a fonte, siga as instruções 

que aparecem no ecrã.

Ligar uma consola de jogos 

> Ligue o cabo ao terminal apropriado da 

consola de jogos. 

> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor. 

> Para permitir o accionamento da consola 

de jogos através do comando à distância, 

ligue um transmissor de IV a um dos 

terminais PUC e fixe-o ao receptor de IV da 

consola de jogos. Consulte a página 10 

para obter mais informações relativas aos 

transmissores de IV.

> Para configurar a fonte, siga as instruções 

que aparecem no ecrã.*1

Ligar uma máquina fotográfica 

> Ligue o cabo ao terminal apropriado da 

máquina fotográfica.  

> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor. 

> Para configurar a fonte, siga as instruções 

que aparecem no ecrã.

1*Quando se selecciona GAME CONSOLE 

como fonte, é activado como predefinição o 

modo de imagem GAME. é possível alterar 

temporariamente esta definição através do 

menu PICTURE; consulte a página 23.

54321
CTRL 1

S/P-DIF
IN HDMI IN

AV
IN

CTRL 2
PUC 2 A+B

CTRL 3
PUC 1 A+B

Exemplo de fontes digitais ligadas. 

Controlador de 
descodificadores  

Leitor de DVD/Blu-ray 

Computador Consola de jogosMáquina fotográfica 



8

>> Ligações 

Antes de ligar equipamento adicional, 

desligue da alimentação eléctrica o 

televisor, o computador e todo o 

equipamento a eles ligado. 

Ligar um computador 

> Utilizando o tipo de cabo apropriado, ligue 

uma extremidade à tomada de saída DVI 

ou HDMI do seu computador e a outra 

extremidade à tomada HDMI IN do televisor. 

> Se usar o terminal de saída DVI do 

computador, use o cabo apropriado e ligue 

a saída digital de som do computador ao 

terminal S/P-DIF IN do televisor para ouvir 

som do computador nas colunas ligadas  

ao televisor. 

> Volte a ligar à corrente eléctrica o televisor, 

o computador e todo o equipamento 

ligado. Lembre-se que o computador deve 

ser ligado a uma tomada de parede com 

ligação de terra, conforme especificado nas 

instruções de configuração. 

Ligar uma fonte analógica 

Ligar um computador

Pode ligar uma fonte analógica, como 

uma consola de jogos ou um 

videogravador. Para configurar 

equipamento ligado ao televisor, 

consulte a página 12.

Antes de ligar o equipamento externo, 

desligue da alimentação eléctrica todos 

os sistemas relevantes. 

Ligar uma fonte analógica 

> Ligue o cabo ao terminal apropriado do 

equipamento que pretende ligar. 

> Encaminhe o cabo até ao terminal AV IN 

do televisor. 

> Volte a ligar à rede eléctrica o televisor e o 

equipamento ligado. 

> Para permitir a operação de uma fonte 

analógica não Bang & Olufsen através do 

comando à distância, ligue um transmissor 

de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao 

receptor de IV da fonte analógica. Consulte 

a página 10 para obter mais informações 

relativas aos transmissores de IV.

>  Para configurar a fonte, siga as instruções 

que aparecem no ecrã.

Poderão também ser necessários diferentes 

cabos e adaptadores. No seu revendedor 

encontrará todos os cabos e adaptadores. 
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>> Ligações 

Ligar colunas ao televisor 

Pode ligar até seis colunas e um 

subwoofer ao televisor. 

Antes de ligar o equipamento externo, 

desligue da alimentação eléctrica todos 

os sistemas relevantes. 

Consoante o tipo de equipamento que liga 

ao seu televisor, poderão ser necessários 

cabos diferentes e também adaptadores.  

No seu revendedor encontrará todos os 

cabos e adaptadores. 

Ligar colunas 

> Ligue um cabo Power Link ao terminal 

apropriado das colunas (L ou R) que 

pretende ligar ao televisor. 

> Encaminhe os cabos para os terminais 

disponíveis marcados PL 1-3 no televisor. 

> Encaminhe um cabo Power Link entre  

os terminais apropriados das colunas 

adicionais, se disponíveis. 

> Ligue um cabo Power Link ao terminal 

apropriado de um subwoofer. 

> Encaminhe o cabo até um terminal 

disponível marcado PL 1–3 no televisor. 

> Volte a ligar à rede eléctrica o televisor e o 

equipamento ligado. 

Para ligar duas colunas a um terminal PL é 

necessário um cabo especial. Se não for 

possível encaminhar o cabo entre as duas 

colunas, é necessário um divisor de cabos 

adicional; contacte o seu revendedor para 

mais informações. 

PL 1 PL 2 PL 3

Coluna traseira 

Exemplo de uma configuração de colunas. 

Coluna traseira 

Subwoofer 

Coluna dianteira Coluna dianteira 
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Durante a configuração de uma fonte 

através do menu SOURCE LIST SETUP, 

pode seleccionar a forma como é ligado 

um aparelho PUC. Tem de seleccionar a 

que tomada o cabo do PUC deve ser 

ligado (1A, 1B, 2A ou 2B).  A seguir, escolha 

entre PLUG (cabo) e IR BLASTER (IV). Se 

seleccionar PLUG, tem de escolher entre 

MODULATION ON e MODULATION OFF. 

Para informações sobre o tipo de cabo e 

definições de modulação, contacte o seu 

revendedor.

Transmissores de IV: Para operar produtos 

não Bang & Olufsen com um comando à 

distância Beo4/Beo6, fixe um transmissor  

de IV Bang & Olufsen ao seu produto não 

Bang & Olufsen e depois ligue-o aos 

terminais correspondentes marcados PUC no 

painel de ligações. Fixe o transmissor próximo 

do receptor de IV no equipamento utilizado 

para garantir o funcionamento do comando 

à distância. Antes de o fixar, certifique-se de 

que consegue operar os menus do 

equipamento no ecrã do televisor através  

do comando à distância Beo4/Beo6. 

Para obter um cabo PUC adicional, contacte 

o seu revendedor. 

For information about download of 

Peripheral Unit Controller (PUC) tables for set-

top boxes, see page 12 and page 42. 

Para ver canais codificados, contacte o 

seu fornecedor de serviços. O fornecedor 

de serviços regista-o como espectador 

autorizado, o que geralmente implica um 

pagamento. Depois é-lhe fornecido um 

Smart Card e um Módulo CA. Note que 

estes só são válidos para um fornecedor 

de serviços e, por conseguinte, só 

funcionam com determinados canais. 

O módulo CA é um "leitor de cartões" 

para o seu Smart Card que descodifica os 

sinais codificados enviados pelo 

fornecedor de serviços. 

Apenas os canais digitais descodificados, 

também conhecidos como canais 

"gratuitos", estão disponíveis sem Smart 

Cards e módulos CA. 

Contacte o seu revendedor para obter mais 

informações sobre os módulos CA compatíveis. 

Os Smart Cards têm de permanecer nos 

módulos CA, a não ser que o seu fornecedor 

de serviços lhe peça para os retirar. Isto é 

importante especialmente no caso de o 

fornecedor de serviços desejar enviar novas 

informações para o seu Smart Card.

Insira o Smart Card com cuidado no módulo CA. 

O módulo CA tem uma extremidade saliente 

num lado e duas extremidades salientes no 

outro. Se o televisor não receber qualquer 

sinal, certifique-se de que o Smart Card  

e os módulos CA estão bem instalados.

Os Smart Cards e Módulos CA podem também 

fornecer acesso a menus especiais não descritos 

neste Livro de consulta. Se for este o caso, 

siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Canais digitais 

Controlo 

>> Ligações 

STB

STB
PLUG

IR

COMMON INTERFACE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

Continua...
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>> Ligações 

Activar os módulos CA 

No menu CA UNITS, pode activar ou 

desactivar os módulos CA para ligação 

terrestre, por cabo ou satélite. Em 

determinados países, poderá ser útil 

desactivar o módulo CA por satélite para 

obter um desempenho optimizado do 

Módulo CA terrestre. 

Pode também aceder aos módulos CA a 

partir do menu principal ou do ecrã do Beo6 

quando o sintonizador de TV é a fonte actual. 

MENU    
	  SETUP    
	 	 CA	UNITS    
	 	 	 …    
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Configurar	equipamento	adicional	

Se ligar equipamento de vídeo 

adicional ao seu televisor, pode 

registar esse equipamento no 

menu SOURCE LIST SETUP. 

Se ligar equipamento adicional 

ao terminal HDMI IN enquanto  

o televisor estiver ligado,  

este detecta uma fonte não 

configurada. Aparece uma 

mensagem no ecrã que lhe 

permite seguir as instruções no 

ecrã para configurar a fonte.

A partir do menu principal pode 

também chamar o menu SOURCE LIST 

SETUP para uma fonte específica, 

seleccionando SOURCE LIST, realçando 

a fonte e premindo o botão vermelho. 

A seguir é-lhe pedido para atribuir um 

nome e um botão à fonte em questão. 

Poderá então operar essa fonte.

As fontes possuem predefinições,  

por exemplo de som e imagem, 

adequadas à maioria das situações, 

mas se o desejar pode alterar estas 

definições. Seleccione a fonte e depois 

o menu ADVANCED SETTINGS.

Se o seu comando à distância Beo6 

tiver sido configurado para as fontes 

configuradas no televisor e se alterar 

o botão da fonte no televisor, o botão 

relativo a essa fonte no ecrã do Beo6 

deixará de funcionar. Contacte o seu 

revendedor Bang & Olufsen para 

voltar a configurar o seu comando à 

distância Beo6. 

O registo do equipamento ligado ao 

televisor permite-lhe operá-lo com o seu 

comando à distância Beo4/Beo6. 

Quando é detectado novo equipamento,  

é apresentado um menu com as seguintes 

opções: DO NOTHING, SHOW SOURCE e 

CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED TO 

THIS INPUT. Se desejar configurar o 

equipamento, use o botão de navegação 

para cima ou para baixo para realçar a última 

opção e depois prima o botão central para 

chamar um menu de configuração. 

Transferir uma tabela de PUC

Durante o procedimento de configuração, 

é-lhe perguntado se deseja controlar através 

do comando à distância o equipamento 

ligado. Siga as instruções do ecrã para 

transferir uma tabela de Peripheral Unit 

Controller (PUC), se disponível.*1 Para tal, o 

televisor tem de estar ligado à Internet.

Se o equipamento ligado não estiver presente 

na lista de transferências, será por não existir 

nesse momento uma solução de controlo 

dedicada, pelo que deve seleccionar a opção 

UNSUPPORTED SOURCE. Não lhe será 

possível controlar o seu equipamento através 

do seu comando à distância Beo4/Beo6. 

Contacte um revendedor Bang & Olufsen 

para obter mais informações.

Pode pesquisar utilizando caracteres e algarismos 

latinos. Para nomes de equipamento com 

caracteres não latinos, pode pesquisar parte 

do nome que inclua caracteres latinos. Pode 

também usar funções de pesquisa para 

localizar a tabela de PUC correcta. 

1*Alguns equipamentos PUC controlados por 

IV terão de ser ligados através de SHIFT + 9 

no seu comando à distância Beo4. SHIFT está 

presente em  LIST do Beo4.

O que está ligado? 

MENU    
	  SETUP    
	 	 SOURCE	LIST    
	 	 	 SOURCE	LIST	SETUP    
	 	 	 …    

Continua…
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>> Configurar equipamento adicional

Desconfigurar uma fonte

Caso tenha ligado e configurado uma fonte 

relativamente a um terminal específico do 

televisor e depois tenha desligado essa fonte 

de modo permanente, terá de reinicializar as 

definições da fonte. Seleccione a fonte no 

menu SOURCE LIST SETUP e seleccione RESET 

TO DEFAULT. Ao seleccionar YES, a fonte 

deixa de estar configurada neste terminal. Na 

vez seguinte que ligar uma fonte ao terminal, 

é-lhe pedido para configurar a fonte.

Pode também seleccionar RESET TO DEFAULT 

no menu ADVANCED SETTINGS para voltar 

aos valores de origem apenas neste menu. 

Para remover a tabela de PUC transferida, 

consulte a página 37.
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Usar	canais,	grupos	e	listas	

Pode criar, editar e usar grupos 

para facilitar a procura dos seus 

canais e estações favoritos. 

Se a sintonização automática de 

todos os canais e estações não 

guardou os canais e estações nos 

seus números de canais desejados, 

pode reconfigurar a ordem pela 

qual estes aparecem numa lista 

de canais ou estações favoritos. 

Pode também remover ou apagar 

canais e estações que já não quer 

ou repor canais e estações que, 

afinal, ainda quer. 

Se no seu país forem suportados 

canais pré-pagos, pode também 

encomendar um programa a que 

deseja assistir. 

No modo de Rádio, a palavra CHANNEL 

nos menus é substituída pela palavra 

STATIONS. Para editar os grupos de 

estações de rádio, ligue uma fonte de 

rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS. 

Grupos de canais e estações 

Seleccione um grupo de canais. Os grupos 

de canais podem ser grupos criados por 

si ou uma lista de programas. As listas de 

programas são enviadas por alguns 

fornecedores de serviços. Estas aparecem 

e funcionam da mesma forma que os 

grupos e podem ser chamadas e visualizadas 

da mesma forma que os grupos. 

Chamar com um Beo4 uma apresentação 

geral dos grupos de canais... 

Prima para chamar uma 

apresentação geral dos grupos 

de canais.

Alternar entre grupos de canais com um 

Beo6... 

Prima para alternar entre 

grupos enquanto vê televisão. 

É apresentado o último canal 

activado de um grupo ou… 

... prima para chamar uma 

apresentação geral do grupo 

de canais. 

Se tiver sido criado apenas um grupo no 
menu FAVOURITES, este grupo pode 
funcionar como lista predefinida a ser 
chamada após o televisor ter estado em 
modo standby. Isto garante que os números 
dos canais estão em sintonia com o 
comando à distância Beo6. Para que esta 
lista predefinida funcione, todas as outras 
listas têm de estar ocultas. Prima o botão 
amarelo para ocultar/apresentar grupos. 

Usar e editar grupos de canais 

No menu FAVOURITES, pode criar até 22 

grupos de canais para encontrar os seus 

canais favoritos com rapidez sem ter de 

percorrer todos os canais sintonizados. 

Por exemplo, pode criar um grupo para 

cada membro da família. Pode também 

atribuir um nome aos grupos de canais 

ou estações criados e apagar os grupos 

que já não queira. Pode também apagar 

os canais ou estações de um grupo.

Num grupo de favoritos, pode mover um 

canal para uma posição diferente na lista. 

Consulte o menu presente no ecrã do 

televisor para obter instruções.

Para atribuir um nome e criar um grupo 

favorito... 

Abra o menu FAVOURITES

Prima para nomear/renomear 

um grupo, como por exemplo, 

"Desporto" 

Prima para guardar o nome

Seleccione o grupo agora 

nomeado

Prima para adicionar canais

Seleccione um grupo de onde 

copiar, como por exemplo, 

"Notícias"

Prima para seleccionar um canal

Prima para entrar na lista

Prima depois de incluir todos os 

canais desejados

Prima para guardar as definições

MENU

1

 Favourites

Favourites 

Favourites

Notícias

MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS    
    FAVOURITES
    …
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>> Usar canais, grupos e listas 

Pode remover canais ou estações 

sintonizados que não deseje ter na sua 

lista de canais ou repor canais seleccionados 

que tenha apagado da sua lista de canais. 

Só é possível renomear canais analógicos. 

Esta função não está disponível em todos 

os mercados.

No menu TV LIST, pode remover um canal da 

lista de canais. Os canais removidos podem 

ser novamente repostos através do menu 

REMOVED CHANNELS.

Para editar estações de rádio, ligue uma fonte 

de rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS. 

Ao editar a TV LIST ou adicionar canais a um 

grupo de favoritos, pode premir o botão 

verde para mudar a ordem dos canais de 

alfabética para numérica e vice-versa. 

Os canais removidos da lista de canais não 

reaparecem durante a sintonização de novos 

canais, sendo guardados na lista REMOVED 

CHANNELS.  

Editar canais 

Listas de canais e estações 

Apresentar uma lista de canais e 

seleccionar um canal. 

Funcionamento do Beo4...

Prima para seleccionar um 

grupo de canais 

Prima para percorrer os canais 

do grupo, ou...

... prima para chamar o canal 

posicionado num determinado 

número no grupo 

Prima o botão verde para mudar a ordem 

dos canais e dos grupos de canais de 

alfabética para numérica, e vice-versa. 

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar uma lista de 

canais no grupo actual

Prima para realçar o canal 

desejado do grupo, ou...

... prima para chamar o canal 

posicionado num determinado 

número no grupo
0 – 9

Ch list

0 – 9

MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS    
    FAVOURITES
    TV LIST
    REMOVED CHANNELS
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>> Usar canais, grupos e listas 

Assistir a canais pré-pagos (Pay Per View) 

No caso de serem suportados no seu país, 

pode assistir a canais pré-pagos, sendo 

no entanto necessária uma subscrição.  

O Guia de programação disponibiliza 

informações acerca dos canais e 

programas. Use esta informação para 

encomendar um programa desejado. 

Contacte o seu fornecedor de serviços 

para obter uma ID de cliente. 

Encomendar um programa... 

Prima para seleccionar um canal 

 

Siga a informação que aparece 

no ecrã para obter acesso a um 

programa desejado. Para obter 

mais informações, contacte o 

seu fornecedor de serviços. 

Ver informações pormenorizadas do canal 

No menu TV LIST pode realçar um canal e 

premir o botão vermelho para ver 

informações pormenorizadas sobre o 

canal. PARENTAL LOCK está disponível 

apenas se tiver activado ACCESS 

CONTROL no menu de configuração; 

consulte a página 39. Os canais com 

bloqueio parental activo serão ignorados 

quando se percorre os canais.

Se o canal realçado for um canal analógico, 

pode também renomear o canal através do 

botão verde e do botão de navegação.  

Em alguns idiomas, não é possível renomear 

canais. 

No menu TV LIST pode premir o botão verde 

para mudar a ordem dos canais de alfabética 

para numérica e vice-versa. 

Para visualizar informações pormenorizadas 

acerca das estações de rádio ou criar grupos 

de estações, mude para uma fonte de rádio e 

seleccione EDIT RADIO GROUPS. 

ou
0 – 9

MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS    
    FAVOURITES
    TV LIST
    …
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Voltar a sintonizar canais 

Pode fazer com que o televisor 

encontre os canais de televisão e 

estações de rádio por si. 

Nem todos os mercados 

apresentam simultaneamente as 

opções de cabo e via terrestre. 

Dependendo do seu fornecedor de 

serviços, algumas definições são 

executadas automaticamente. 

Pode actualizar canais sintonizados que 

tenham, por exemplo, sido movidos pela 

emissora. 

Caso tenha sintonizado canais terrestres e 

haja mais do que uma rede disponível, tem 

também de seleccionar uma rede preferida 

para usar. 

 Os itens de menu CABLE, TERRESTRIAL, 

SATELLITE e ANALOGUE estão disponíveis 

apenas se tiverem sido activados em INPUTS 

no menu CHANNELS. Caso tenha sido activada 

apenas uma entrada, o menu UPDATE 

CHANNELS é ignorado e o menu de 

configuração da entrada é aberta directamente. 

Tenha em atenção que quando introduz um 

fornecedor de serviços diferente ou modo de 

pesquisa para uma introdução, todas as listas 

são limpas. 

Actualizar canais 

MENU  
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 UPDATE	CHANNELS    
	 	 	 …    
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>> Voltar a sintonizar canais 

Mude a introdução de canal activando e 

desactivando as entradas de cabo, terrestre, 

satélite e analógica, a antena activa e a 

compensação de comprimento da linha. 

Pode voltar a instalar todos os canais de 

televisão deixando o televisor sintonizar 

automaticamente todos os canais. 

Mudar para uma rede diferente. Os 

canais presentes nas suas listas poderão 

também sofrer alterações. Só é possível 

se houver diversas redes disponíveis ao 

sintonizar canais terrestres. 

Para alterar a introdução de um canal, chame 

o menu INPUTS.

Para voltar a instalar todos os canais, chame 

o menu REINSTALL CHANNELS. 

Para seleccionar uma rede, chame o menu 

PREFERRED NETWORK.

NOTA! Se voltar a instalar todos os canais de 

televisão, todas as definições de canais que 

tiver efectuado desaparecem! 

Para mais informações sobre o código de acesso, 

consulte a página 39.

Se desactivar uma introdução, todos os 

canais e configuração relativos a esta entrada 

são apagados. 

O menu PREFERRED NETWORK pode também 

aparecer durante a sintonização de canais 

terrestres. 

Alterar as definições de introdução de canal

MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 UPDATE	CHANNELS
	 	 	 INPUTS
   REINSTALL CHANNELS
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS
	 	 	 PREFERRED	NETWORK
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Configuração	das	colunas	–	som	surround	

Adicione colunas BeoLab e 

subwoofers BeoLab ao seu 

televisor e obtenha um sistema 

de som surround que se adequa 

perfeitamente à sua sala de estar. 

A melhor experiência de som é 

obtida na área circundada pelas 

colunas. 

Pode também criar grupos de 

colunas para adequar a 

configuração de colunas a outras 

posições de audição que não 

aquela em frente ao televisor, 

como por exemplo sentado à 

mesa de jantar ou num cadeirão. 

Este Livro de consulta descreve 

como efectuar uma configuração 

básica de colunas. Para 

definições de som e regulações 

mais avançadas, consulte o 

Manual Técnico de Som 

(Technical Sound Guide) em 

www.beoplay.com/v1/support. 

Para obter informações sobre o 

uso diário dos grupos de colunas, 

consulte a página 25. 

Instalar as colunas 

Ao configurar as colunas, tem de 

seleccionar quais as colunas que ligou a 

cada terminal Power Link. 

Importante! Se seleccionar LINE na lista 

SPEAKER TYPE, o volume será muito elevado 

e não será possível regular o volume através 

do comando à distância Beo4/Beo6. Tem de 

usar o comando à distância específico do 

aparelho. LINE é usado para, por exemplo, 

amplificadores não Bang & Olufsen.

MENU    
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SPEAKER	TYPE    
	 	 	 …    

http://www.beoplay.com/v1/support
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Criar grupos de colunas 

Pode criar grupos de colunas diferentes 

para diferentes posições de audição ou 

combinações de colunas. Para cada grupo, 

tem de atribuir funções às colunas, 

definir a distância entre elas e a sua 

posição de audição e calibrar o nível sonoro. 

Um som de calibragem é produzido 

alternadamente em cada uma das 

colunas que ligou na sua configuração de 

som surround. A sua tarefa é regular o 

nível de som de todas as colunas ligadas, 

de modo a corresponder ao nível de som 

das restantes colunas do grupo. Pode 

também atribuir nomes aos grupos de 

colunas ou apagar grupos que não deseja 

manter. O grupo de colunas TV é um 

grupo predefinido pelo qual pode optar 

quando se senta em frente do televisor. 

Atribuir funções às colunas ligadas permite-

lhe especificar a função das colunas num 

sistema de som surround, assim como o 

número de colunas a utilizar. 

Se TV ou um grupo existente estiver realçado, 

prima o botão vermelho para activar o 

grupo de colunas. 

Não é possível renomear nem apagar o grupo 

de colunas TV. Consulte a página 25 

relativamente ao uso de grupos de colunas.

Exemplo ilustrado de visualização de TV... 

 Coluna A:  Dianteira do lado 

esquerdo (Left front) 

 Coluna B:  Dianteira do lado 

direito (Right front)

 Coluna C:  Traseira do lado 

esquerdo (Left back) 

 Coluna D:  Traseira do lado direito 

(Right back)

 Coluna E: Subwoofer

Para efectuar definições mais avançadas 

relativamente à configuração de grupos de 

colunas, consulte o Manual Técnico de Som 

(Technical Sound Guide) em www.beoplay.

com/v1/support.  

>> Configuração das colunas – som surround 

A
C

D

E

B

MENU    
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SPEAKER	GROUPS    
	 	 	 …    

http://www.beoplay.com/v1/support
http://www.beoplay.com/v1/support
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>> Configuração das colunas – som surround 

Configurar modos de som 

O televisor possui diversos modos de som 

optimizados para diferentes tipos de 

programas. No entanto, se assim o desejar, 

pode ajustar os valores dos modos de som 

a seu gosto. Os modos de som possuem 

nomes predefinidos. Por exemplo, use 

MOVIE ao assistir a um DVD ou Blu-ray 

ou use GAME para realçar o som ao usar 

uma consola de jogos. O modo de som 

CUSTOM pode ser configurado se pretender 

definir um novo tipo de uso e definições, 

e é o único modo cujo nome pode ser 

alterado. O modo de som ADAPTIVE  

não é um modo por si só, mas adapta- 

se à fonte seleccionada ou conteúdo 

seleccionando um de diversos modos  

de som.  

Para obter mais informações ou efectuar 

definições mais avançadas relativamente aos 

modos de som, consulte o Manual Técnico 

de Som (Technical Sound Guide) em  

www.beoplay.com/v1/support. 

Se desejar repor os valores de origem do 

modo de som, seleccione RESET TO DEFAULT 

no menu de configuração específico do 

modo de som desejado e confirme que quer 

repor os valores de origem. 

Com o Beo4 pode chamar uma lista de modos 

de som no ecrã do televisor encontrando 

SOUND no menu LIST do Beo4 e premindo o 

botão central. A partir daqui, pode seleccionar 

um modo de som através dos botões numéricos. 

Consulte a página 24 relativamente ao uso 

dos modos de som.

Pode predefinir níveis para o volume  

do som. 

Quando se activa o modo ecológico, 

todas as colunas do grupo que não 

receberem sinal, desligam-se para  

poupar energia. 

No menu AUDIO DESCRIPTION pode definir  

o televisor para descrever por som o que 

acontece no ecrã do televisor. Não se 

esqueça de activar o campo VISUALLY 

IMPAIRED no menu LANGUAGES em 

REGIONAL SETTINGS. 

Ajustar o volume e activar o modo ecológico 

MENU    
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SOUND	MODES    
	 	 	 …    

MENU    
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SOUND	ADJUSTMENT    
	 	 	 	 …    

www.beoplay.com/v1/support
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Ajustar	as	definições	de	imagem	e	de	som	

As definições de imagem e de 

som encontram-se predefinidas 

de origem para valores neutros 

que se adequam à maioria dos 

tipos de programas. No entanto, 

se assim o desejar, pode ajustar 

estas definições a seu gosto. 

Ajuste o contraste da imagem,  

a luminosidade, a cor e a 

distância de visualização. As 

definições de som incluem o 

volume e o modo ecológico. 

Altere temporariamente as 

definições de imagem e de som 

– até o televisor ser desligado – 

ou guarde-as de forma 

permanente. 

Active diferentes modos de 

imagem, como por exemplo,  

o modo de jogos se ligar uma 

consola de jogos ao seu televisor. 

Ajustar o contraste, a luminosidade, a cor ou a distância 

Ajuste as definições da imagem através 

do menu PICTURE. As definições 

temporárias são canceladas quando o 

televisor é desligado. 

Para remover temporariamente a imagem do 

ecrã, prima LIST e use o botão de navegação 

para cima ou para baixo para chamar P.MUTE 

ao ecrã do Beo4 e prima o botão central. 

Para repor a imagem, prima o botão de uma 

fonte. (Beo6: prima  para chamar o ecrã 

Scene ao Beo6, prima Picture, e depois 

prima P.Mute. Para repor a imagem, prima 

novamente P.Mute.) 

MENU    
	  SETUP    
	 	 PICTURE    
	 	 	 …    
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>> Ajustar as definições de imagem e de som 

Pode activar diferentes modos de 

imagem para usar com diferentes tipos 

de programas. Se ligar, por exemplo,  

uma consola de jogos ou jogar um jogo 

de computador usando o televisor como 

monitor, pode activar o modo GAME.  

O modo GAME minimiza o atraso 

causado pelo processamento de sinal. 

Estão também disponíveis os modos de 

imagem MOVIE e ADAPTIVE. Quando 

selecciona um modo de imagem para 

uma fonte através do menu PICTURE, 

este só é guardado até o televisor  

ser desligado ou mudado para uma  

outra fonte. 

Quando configura uma fonte, pode 

definir um modo de imagem a ser 

seleccionado automaticamente de cada 

vez que liga essa mesma fonte. A definição 

é configurada no menu ADVANCED 

SETTINGS a partir do menu SOURCE  

LIST SETUP.

Para activar os modos de imagem 

directamente a partir do Beo4... 

Prima para chamar PICTURE ao 

ecrã do Beo4. 

Prima para seleccionar um 

modo de imagem. 

Alternar modos

Prima longamente para remover 

PICTURE do ecrã. 

Com o Beo4 pode chamar uma lista de 

modos de imagem ao ecrã do televisor 

encontrando PICTURE no menu LIST do 

Beo4 e premindo o botão central. A partir 

daqui, pode seleccionar um modo de 

imagem através dos botões numéricos. 

Para activar os modos de imagem 

directamente a partir do Beo6... 

Prima para chamar o ecrã Scene 

ao Beo6.

Prima para chamar o ecrã 

Picture ... 

Prima o modo de imagem 

desejado, como por exemplo, 

Movie. 

Prima para sair do ecrã do 

modo de imagem e voltar à 

fonte que estava a utilizar. 

Para ajustar os modos de imagem através 

do menu do televisor...  

No menu PICTURE ADJUSTMENT pode chamar 

o menu ADVANCED SETTINGS onde poderá 

efectuar diferentes definições relativas à 

fonte seleccionada. Por exemplo, pode repor 

as definições de imagem ou adaptar a 

imagem do televisor à luz ambiente. Prima o 

botão azul para chamar os textos de ajuda 

relativos aos menus.

Modos de imagem 

LIST

PICTURE

1 – 3

BACK

Picture …

Movie

MENU    
	  SETUP    
	 	 PICTURE    
	 	 	 PICTURE	ADJUSTMENT   
   PICTURE	MODES    
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Pode transformar o seu televisor 

num sistema de som surround 

acrescentando colunas e um 

subwoofer BeoLab. 

Quando liga uma das fontes,  

o televisor selecciona 

automaticamente o modo de 

som apropriado para a fonte que 

está a usar. No entanto, pode a 

qualquer momento seleccionar 

outro modo de som. 

Para além disso, quando liga o 

televisor, o grupo de colunas TV 

é automaticamente seleccionado. 
Contudo, pode sempre seleccionar 

outro grupo de colunas activadas 

se desejar ouvir música sem ter 

de se sentar em frente do 

televisor, por exemplo, quando se 

senta à mesa ou num cadeirão. 

Pode ajustar as definições dos modos 

de som e configurar grupos de 

colunas. Para informações acerca da 

configuração dos modos de som e 

criação de grupos de colunas, consulte 

as páginas 20–21. 

Uso	diário	dos	modos	de	som	e	grupos	de	colunas	

Pode seleccionar um modo de som 

adequado à fonte que está a utilizar. 

Funcionamento do Beo4...

Prima para chamar SOUND ao 

ecrã do Beo4.

Prima para seleccionar o modo 

de som desejado.

Alternar modos

Prima para remover SOUND do 

ecrã do Beo4.

Com o Beo4 pode chamar uma lista de modos 

de som ao ecrã do televisor encontrando 

SOUND no menu LIST e premindo o botão 

central. A partir daqui, pode seleccionar um 

modo de som através dos botões numéricos. 

Quando configura uma fonte, pode definir 

um modo de som a ser seleccionado 

automaticamente de cada vez que liga essa 

mesma fonte. A definição é configurada no 

menu ADVANCED SETTINGS a partir do 

menu SOURCE LIST SETUP. 

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar o ecrã Scene 

ao Beo6. 

Prima para chamar o ecrã 

Sound ... 

Prima para seleccionar o modo 

de som desejado, como por 

exemplo, Adaptive.

Prima para sair do ecrã do 

modo de som e voltar à fonte 

que estava a utilizar.

Seleccionar um modo de som 

Sound …

Adaptive

LIST

SOUND

1 – 9

BACK
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>> Uso diário dos modos de som e grupos de colunas 

Seleccionar um grupo de colunas 

Seleccione o grupo de colunas adequado 

à sua posição audição. 

Funcionamento do Beo4...

Prima para chamar SPEAKER ao 

ecrã do Beo4. 

Prima para seleccionar o grupo 

de colunas desejado As colunas 

seleccionadas são 

automaticamente incluídas. 

Alternar grupos

Prima longamente para remover 

SPEAKER do ecrã do Beo4. 

Com o Beo4 pode chamar uma lista de 

grupos de colunas ao ecrã do televisor 

encontrando SPEAKER menu LIST e 

premindo o botão central. A partir daqui, 

pode seleccionar um grupo de colunas 

através dos botões numéricos. 

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar o ecrã Scene.

Prima para chamar o ecrã 

Sound ...

Prima para chamar o ecrã 

Speaker groups.

Prima para seleccionar o grupo 

de colunas desejado As colunas 

seleccionadas são 

automaticamente incluídas. 

Prima para sair do ecrã de 

grupo de colunas e voltar à 

fonte que estava a utilizar.

Sound …

Speaker groups

1 – 9

LIST

Speaker

1 – 9

BACK
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Ver	duas	fontes	ao	mesmo	tempo	

O comando à distância  

Beo4/Beo6 dá-lhe acesso a uma 

função de ecrã duplo para 

visualização de duas fontes ao 

mesmo tempo. Pode chamar 

uma fonte de vídeo e outra de 

áudio ao mesmo tempo. Por 

exemplo, pode ver um vídeo de 

uma fonte USB e um programa 

de TV do controlador de 

descodificadores ao mesmo 

tempo, desde que as fontes 

seleccionadas estejam disponíveis 

no seu sistema. 

Existem algumas limitações ao usar a 

função Picture-and-Picture (P-AND-P), 

visto algumas combinações não serem 

viáveis. Por exemplo, não é possível 

visualizar duas fontes HDMI ou dois 

canais codificados em simultâneo. 

Quando é seleccionada uma combinação 

inválida, aparece uma mensagem no ecrã 

do televisor.

Para ver uma fonte registada no menu 

SOURCE LIST SETUP como V.AUX, como 

um controlador de descodificadores, 

prima LIST e use o botão de navegação 

para cima ou para baixo P-V.AUX é 

apresentado no ecrã do Beo4. 

O ajuste do volume afecta sempre o som na 

imagem A, enquanto que outras operações, 

tais como, seleccionar canais, afectam a 

imagem B. A selecção de uma fonte nova 

cancela a visualização P-AND-P. 

Quando estiver a ver, por exemplo, 

televisão... 

Funcionamento do Beo4...

Prima para chamar P-AND-P.

Prima, por exemplo, H.MEDIA 

para seleccionar a fonte a visualizar 

no lado direito do ecrã (B).

Prima para inverter a imagem 

do lado esquerdo com a 

imagem do lado direito.

Prima para chamar P-AND-P 

para mudar o tamanho da 

imagem do lado esquerdo e do 

lado direito.

Funcionamento do Beo6...

Prima para chamar o ecrã 

P-and-P. 

Prima, por exemplo, H.Media 

para seleccionar a fonte a 

visualizar no lado direito do  

ecrã (B). 

Prima para inverter a imagem 

do lado esquerdo com a 

imagem do lado direito. 

Prima para mudar o tamanho 

da imagem do lado esquerdo e 

do lado direito.

Para sair da função de ecrã 

duplo... 

Prima para sair da função e 

voltar à visualização normal da 

fonte no lado esquerdo do ecrã (A) ou 

simplesmente seleccione uma fonte. 

A B 

A B 

LIST

P-AND-P

H.MEDIA

MENU

0

LIST

P-AND-P

BACK

P-and-P

H.Media

Swap

Size
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Pode chamar a informação do 

canal actual ou chamar um Guia 

de programação. Pode também 

alterar o idioma das legendas e 

de áudio ou chamar informação 

interactiva através de HbbTV. 

Sempre que muda de canal ou 

estação, aparece brevemente no 

ecrã uma janela de informação. 

Pode também chamar um ecrã 

manualmente premindo o botão 

azul para ver as informações do 

programa.*1 

1*Se Texto Digital/HbbTV estiver activado, 

tem de premir MENU antes de premir o 

botão azul no Beo4. 

HbbTV poderá não estar disponível em 

todos os mercados.

Informação	de	programa	

Para ver mais informações sobre o programa, prima o botão azul enquanto é apresentado o 

ecrã de televisão.*1 Prima BACK para sair da informação de programa. No ecrã do Beo6, 

prima Information. 

Quando é apresentada no ecrã a janela de informação alargada e a informação ultrapassa 

uma página, pode percorrer a página utilizando o botão de navegação para baixo. 

Os ícones no topo permitem visualizar opções adicionais de legendas e áudio. Nota: este 

serviço não é disponibilizado para todos os canais. 

2*A classificação etária só é visível se disponibilizada pelo seu fornecedor de serviços. 

HBO 23  |   MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

23:00 - 23:45

(DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the 
prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her 
father, and her siblings. 

This episode: Fools Gold

12:48Wednesday, August 24 2011

M.A.S.H. 

info off nextrecord

HBO 23  |  MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

M.A.S.H. 23:00 - 23:45

more inforecord 12:48Wednesday, August 24 2011

Informação do 
programa 

Nome e número de 
canal 

Hora de início e 
de fim do 
programa 

Barra de tempo a indicar 
o tempo decorrido 

Grupo escolhido Programa codificado 

Nome do programa 
(Actual – Seguinte) 

Opções de áudio adicionais

Áudio multicanal

Tema 

Legendas

Classificação por 
idades*2

Programa apresentado em HD

Informação HbbTV
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>> Informação do programa 

É possível chamar um Guia de programação 

que contenha até duas semanas de 

informação sobre os programas e 

estações actuais e seguintes. Através do 

Guia de programação, pode também 

mudar para um canal ou estação 

diferentes. Não é possível chamar um 

Guia de programação relativo a canais e 

estações analógicos.

Prima o botão verde para chamar o Guia de 

programação. No Beo6, prima Progr.Guide.

Note que o som poderá ser silenciado 

durante a actualização do Guia de 

programação. 

O idioma do Guia de programação é o 

idioma seleccionado para os menus, se 

disponível. Caso contrário, será utilizado o 

idioma disponível através do sinal. 

A partir do Guia de programação de 

canais … 

Prima para chamar a 

informação relativa a um 

programa específico.

Prima duas vezes para 

seleccionar um programa 

realçado. 

Prima longamente para remover 

a informação do ecrã. 

Prima para voltar ao Guia de 

programação – Apresentação 

geral*1 

A partir da informação de um programa 

específico … 

Prima para seleccionar o canal. 

Prima para voltar ao nível 

anterior. 

Prima longamente para remover 

a informação do ecrã. 

Premindo o botão amarelo enquanto um 

canal está realçado no Guia de programas 

permite-lhe seleccionar um novo grupo. 

1*Se HbbTV estiver activa no canal, o 

botãocolorido poderá não funcionar.

Legendas e som 

Os ícones  e  indicam que existem 

opções adicionais de legendas ou áudio 

disponíveis. 

Funcionamento do Beo4 quando nenhum 

menu é apresentado no ecrã...

Prima para chamar o menu 

SUBTITLE LANGUAGE, ou... 

... prima para chamar o menu 

AUDIO LANGUAGE.

As opções de áudio poderão ter a extensão 

AC3 ou AAC, por exemplo, English AC3,  

o que indica diferentes sistemas de som. 

 

Funcionamento do Beo6 quando nenhum 

menu é apresentado no ecrã...

Prima para chamar o menu 

SUBTITLE LANGUAGE, ou... 

... prima para chamar o menu 

AUDIO LANGUAGE. 

AUDIO LEFT e AUDIO RIGHT permitem-lhe 

direccionar o som direito ou esquerdo para o 

altifalante frontal. 

Guia de programação 

BACK

BACK

BACK

MENU

2

MENU

3

Subtitles

Audio
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HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) 

é um serviço online no qual pode aceder 

a uma vasta gama de serviços, como 

televisão  pré-gravada, concursos, 

publicidade interactiva e redes sociais. 

Para ver as informações, o seu televisor 

tem de estar ligado à Internet.

Pode optar por bloquear a HbbTV por 

canal no caso de não querer usar esta 

funcionalidade. 

HbbTV não é suportada em todos os 

mercados e o conteúdo fornecido depende 

da emissora. Para além disso o conteúdo 

pode ser bloqueado por algumas emissoras.

Activar HbbTV ...

Quando HbbTV estiver 

disponível, prima o botão 

colorido indicado no ecrã.

Para bloquear HbbTV através de um  

Beo4 ...

Quando estiver no canal, prima 

para chamar o menu HBBTV. 

Use o botão de navegação para 

a esquerda e para a direita para 

optar activar (ON) ou desactivar 

(OFF) o bloqueio de HbbTV.

Para bloquear HbbTV através de um  

Beo6 ...

Quando estiver no canal, prima 

para chamar o menu HBBTV e 

siga as instruções que aparecem 

no ecrã.

Use o botão de navegação para 

a esquerda e para a direita para 

optar activar (ON) ou desactivar 

(OFF) o bloqueio de HbbTV.

>> Informação do programa 

MENU

4

Menu

4
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Pode aceder a funções adicionais 

do seu televisor através do menu 

FEATURE ACTIVATION. Para 

obter mais informações sobre 

funcionalidades adicionais, 

contacte o seu revendedor. 

Activação	de	funcionalidades	

Para activar funcionalidades adicionais, 

terá de introduzir uma senha de 

activação. A senha de activação de 

funcionalidades pode ser adquirida no 

seu revendedor. A senha não pode ser 

novamente desactivada. 

Para introduzir uma senha de activação … 

Chame o menu FEATURE 

ACTIVATION em SETUP. 

 

Seleccione a funcionalidade que 

pretende e prima para activar.

Use os botões numéricos para 

introduzir a senha de 12 dígitos. 

Depois de introduzir os 

números, prima o botão  

central para aceitar. 

Um algarismo incorrecto pode ser apagado 

premindo o botão amarelo; para apagar 

todos os algarismos prima o botão vermelho. 

Senha para activação de funcionalidades 

MENU

0 – 9
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HDMI Matrix 

O HDMI Matrix é um produto 

físico que pode ser ligado, 

permitindo-lhe conectar até 32 

fontes externas a até 32 televisores 

em diferentes divisões e aceder 

às fontes individualmente a partir 

de cada televisor ou em 

simultâneo a partir de diferentes 

divisões, através do comando à 

distância Beo4/Beo6. 

O HDMI Matrix tem de ser ligado e 
configurado pelo seu revendedor Bang & 
Olufsen. 

– Se utilizar um comando à distância Beo6, 

este tem de ser reconfigurado para que 

possa usar o HDMI Matrix. 

– Não pode ligar mais do que um HDMI 

Matrix numa configuração. 

Definições no menu HDMI MATRIX ...

No menu HDMI MATRIX, pode seleccionar 

definições para o seu HDMI Matrix.

Ligar um HDMI Matrix… 

 > Abra o menu HDMI MATRIX. 

> Realce MATRIX CONNECTED e use o botão 

de navegação para abrir a selecção. 

> Seleccione um terminal HDMI e prima o 

botão central duas vezes.

> Transfira a tabela PUC relativa à fonte 

HDMI ligada. Siga as instruções que 

aparecem no ecrã.

> Realce a tabela PUC transferida e prima o 

botão central.

> Seleccione um terminal HDMI e prima o 

botão central.

> Seleccione o tipo de controlo como PLUG.

> Seleccionar o modo de modulação. 

> Prima o botão central para guardar as 

definições HDMI MATRIX. 

> Prima o botão central para continuar. 

A HDMI Matrix está agora configurada.  

A seguir, tem de configurar as fontes ligadas 

à HDMI Matrix no menu SOURCE LIST SETUP. 

Tal é feito da mesma forma que para o 

restante equipamento ligado. 

Se posteriormente desactivar uma 

configuração HDMI Matrix memorizada 

definindo o campo HDMI Matrix para NO,  

as suas definições de INPUTS serão mesmo 

assim guardadas. Isto significa que se activar 

a HDMI Matrix, as definições reaparecem. 

Para desconfigurar uma fonte, consulte a 

página 13.

MENU     
	  SETUP    
	 	 PRODUCT	INTEGRATION    
	 	 	 HDMI	MATRIX 
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WebMedia

WebMedia é uma função adicional 

que pode ser adquirida 

separadamente, caso não seja uma 

função integrada no seu televisor. 

Depois de introduzida a senha de 

activação adquirida, WebMedia é 

disponibilizada no seu televisor. 

Com a função WebMedia pode 

procurar e encontrar filmes,  

vídeos do YouTube, fotos ou outro 
conteúdo web relacionado. WebMedia 

permite a integração de funções  

da Internet no seu televisor. Pode 

também adicionar diferentes 

aplicações. Para utilizar WebMedia, 

o seu televisor deve estar ligado à 

Internet, ver Definições de rede.

A primeira vez que abre o WebMedia 

é-lhe pedido para aceitar as condições  

de utilização. Se reiniciar as definições do 

seu televisor para as definições de 

origem, deve voltar a aceitar as condições 

de utilização. Se deseja poder bloquear 

as aplicações seleccionadas, neste momento 

pode criar o seu próprio código PIN.

WebMedia poderá não estar disponível 

em todos os mercados.

Activar WebMedia

Prima para activar o botão de 

fonte dedicado a WebMedia, 

por exemplo, DTV.*1 

1*Pode também chamar o menu principal, 

seleccionar SOURCE LIST, realçar WEBMEDIA 

e premir o botão central para activar a fonte. 

Navegação básica …

Prima para navegar no browser 

de Internet ou nas aplicações 

disponíveis

Prima para aceitar ou 

seleccionar 

Prima para retroceder um nível; 

premir longamente apresenta o 

ecrã principal WebMedia

Navegar num browser de Internet …

Prima para se deslocar entre as 

páginas web

Prima para deslocar a página 

web para cima ou para baixo 

para uma navegação mais fácil

Adicionar uma aplicação …

Abrir a App Gallery 

Seleccionar um país*2

 

Adicionar a aplicação seguindo 

as instruções que aparecem no 

ecrã. Ir ao ecrã principal 

WebMedia para encontrar a 

aplicação adicionada.

Bloquear/desbloquear uma 

aplicação …

Pode restringir o acesso a 

determinadas aplicações 

bloqueando-as com um código 

PIN. Enquanto a aplicação 

estiver realçada, prima para a 

bloquear/desbloquear.

Introduza o código PIN 

WebMedia (não o código PIN 

do televisor)*3

Aceitar o código

DTV

BACK

0 – 9

2*Pode adicionar aplicações de diferentes 

países. No entanto, algumas aplicações 

podem estar bloqueadas pela emissora. 
3*Se não seleccionou um código PIN, na 

primeira vez que activou o WebMedia é-lhe 

pedido para definir um código PIN antes de 

bloquear a aplicação.

Continua…
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>> WebMedia

Enquanto WEBMEDIA se encontra 

seleccionado como fonte, prima MENU para 

chamar a sobreposição de menus WebMedia. 

Os botões do comando à distância são 

apresentados à direita do menu e as funções 

por eles comandadas são apresentadas à 

esquerda. 

Actualizar uma página … 

Pode actualizar uma página que mudam 

frequentemente, como a previsão 

meteorológica ou jornais online.

Adicionar um favorito …

Enquanto se encontrar numa página web, 

prima MENU para aceder a uma sobreposição 

de menu. Prima 2 para adicionar um favorito 

a uma página web específica.

Os favoritos adicionados são armazenados na 

aplicação de Internet. Vá ao ecrã principal 

WebMedia e seleccione a aplicação Internet 

para ver o favorito adicionado.

Verificar a informação de segurança da 

página … 

Utilizando o menu de informação de 

segurança, pode verificar o URL do site e 

obter informações de segurança.

Mudar fonte NOW ON TV …

NOW ON TV mostra uma pré-visualização do 

que é apresentado na fonte seleccionada. Se 

tiver seleccionado, por exemplo, HDMI 1 

como a sua fonte e tiver um controlador de 

descodificadores ligado, irá obter uma pré-

visualização do programa actual.

A fonte é seleccionada no menu WEBMEDIA 

SETTINGS.

SOURCE LIST

SETUP

REFRESH 

BOOKMARK

SECURITY INFORMATION

WEBMEDIA SETTINGS

1

2

3

4

 select
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Durante a reprodução das suas músicas, 

pode ver o menu da reprodução actual 

com a capa e informações sobre o artista, 

o título e a faixa, se disponíveis. Quando 

procura ou reproduz os seus ficheiros de 

música, fotografia e vídeo, pode premir  

o botão azul para chamar informações 

adicionais. 

Ouvir as suas músicas... 

Ligue um dispositivo de 

armazenamento que contenha 

as suas músicas. 

Prima para activar o botão de 

fonte dedicado ao navegador 

multimédia, por exemplo,  

H. MEDIA*1. 

Prima para seleccionar o 

dispositivo de armazenamento 

com os seus vídeos e prima o 

botão central. 

Se o dispositivo de 

armazenamento for um servidor 

multimédia, prima para realçar 

o menu de música ou pastas e 

prima o botão central. 

Prima para percorrer os seus 

ficheiros e pastas e prima o 

botão central para abrir a pasta 

ou iniciar a reprodução do ficheiro. 

Prima para entrar nas faixas 

durante a reprodução. Prima 

longamente para avançar ou 

recuar durante a reprodução. 

Prima novamente para mudar a 

velocidade do avanço/recuo*2 

Prima para colocar em pausa 

Prima para retomar a 

reprodução 

Prima para recuar pelos menus 

anteriores ou prima sem soltar 

para voltar ao menu principal. 

Pode também chamar NOW PLAYING MUSIC 

premindo MENU, e depois o botão 

vermelho. No Beo6, prima Music. 

1*H.MEDIA encontra-se em LIST no Beo4. 

Pode também chamar o menu principal, 

seleccionar SOURCE LIST, realçar 

HOMEMEDIA e premir o botão central  

para activar HomeMedia.  

 
2*Durante a apresentação de fotografias ou 

reprodução de vídeo, não é possível entrar 

em faixas ou pausar os ficheiros de música.

HomeMedia

Pode reproduzir ficheiros de 

música e de vídeo guardados 

num dispositivo de armazenamento 

ou noutro produto ligado através 

de um servidor multimédia com 

DLNA/UPnP. Quando liga um 

dispositivo de armazenamento 

ao seu televisor, obtém acesso ao 

menu HOMEMEDIA. 

Se tiver música e fotografias 

guardados, pode dar início à 

música e voltar ao menu principal 

para iniciar a apresentação de 

diapositivos das suas fotografias. 

Pode depois reproduzir música 

e ver as suas fotografias em 

simultâneo. 

Os dispositivos de armazenamento 

incluem, por exemplo, dispositivos 

USB e discos rígidos convencionais 

ligados por USB ou Ethernet. 

Quanto aos formatos suportados, 

consulte www.beoplay.com/v1/support. 

Utilizar o HomeMedia

H.MEDIA

STOP

PLAY

BACK

selectinfoTuesday 15 November, 2011 08:35

HOMEMEDIA 

NEW VOLUME  USB

111110_1586.jpg 

Hey, Hey Helen 

Mamma Mia 

IMG_0548.MOV 

RANDOM  |  REPEAT

Continua…

http://www.beoplay.com/v1/support
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>> HomeMedia 

Percorrer as suas fotografias... 

Ligue um dispositivo de 

armazenamento que contenha 

as suas fotografias. 

Prima para activar o botão de 

fonte dedicado ao navegador 

multimédia, por exemplo,  

H.MEDIA *1 

Prima para seleccionar o 

dispositivo de armazenamento 

com as suas fotografias e prima 

o botão central. 

Se o dispositivo de 

armazenamento for um servidor 

multimédia, realce o menu de 

fotografia ou pasta e prima o 

botão central. 

Prima para percorrer os suas 

ficheiros e pastas e prima o 

botão central para abrir a pasta. 

Prima para abrir a sua fotografia 

em ecrã inteiro. A apresentação 

de diapositivos inicia 

automaticamente. 

Prima para colocar em pausa a 

apresentação de diapositivos. 

Prima para prosseguir com a 

apresentação de diapositivos. 

Prima para passar para a 

fotografia anterior ou seguinte, 

também em modo de pausa. 

Prima para chamar a informação 

relativa à fotografia actual. 

(Beo6: prima Information) 

Prima para sair de uma 

apresentação de diapositivos e 

voltar ao ecrã do navegador ou 

recuar pelos menus anteriores ou 

prima sem soltar para voltar ao 

menu principal. 

Para rodar uma fotografia para a esquerda 

ou direita, prima MENU seguido de 2 ou 3 

ou use o botão de navegação para a 

esquerda ou direita. No Beo6, prima 

< Rotate ou Rotate >.

Pode também chamar NOW SHOWING 

PHOTO premindo MENU, e depois o botão 

verde. No Beo6, prima Photo.

1*H.MEDIA encontra-se em LIST no Beo4. 

Pode também chamar o menu principal, 

seleccionar SOURCE LIST, realçar 

HOMEMEDIA e premir o botão central  

para activar HomeMedia. 

Reproduzir ficheiros de vídeo... 

Ligue um dispositivo de 

armazenamento que contenha 

os seus ficheiros de vídeo. 

Prima para activar o botão de 

fonte dedicado ao navegador 

multimédia, por exemplo, 

H.MEDIA*1. 

Prima para seleccionar o 

dispositivo de armazenamento 

com os seus vídeos e prima o 

botão central. 

Se o dispositivo de 

armazenamento for um servidor 

multimédia, realce o menu de 

vídeo ou pasta e prima o botão 

central. 

Prima para percorrer os seus 

ficheiros e pastas e prima o botão 

central para abrir a pasta ou 

iniciar a reprodução do ficheiro. 

Prima para colocar em pausa. 

Prima para retomar a 

reprodução. 

Prima para avançar/recuar 

minuto a minuto. Prima 

longamente os botões para 

avançar/recuar. Prima 

novamente para mudar a 

velocidade do avanço/recuo. 

Prima para ir para um ponto 

específico de tempo no ficheiro. 

Prima para sair da reprodução 

de um vídeo e voltar ao ecrã do 

navegador ou recuar pelos menus 

anteriores ou prima sem soltar 

para voltar ao menu principal. 

Pode também chamar NOW PLAYING VIDEO 

premindo MENU, e depois o botão amarelo. 

No Beo6, prima Video.

H.MEDIA

STOP

PLAY

1 – 9

BACK

H.MEDIA

STOP

PLAY

BACK

Continua…
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>> HomeMedia 

Pode optar por reproduzir os seus 

ficheiros de música ou percorrer as suas 

fotografias aleatoriamente ou por repetir 

a reprodução ou procurar depois de ter 

percorrido todos os seus ficheiros de 

música, fotografias ou vídeo. Pode 

também definir um atraso na 

apresentação de diapositivos para definir 

durante quanto tempo cada fotografia 

deve ser apresentada antes de aparecer a 

fotografia seguinte. 

Para chamar o menu SETTINGS, prima MENU 

e depois 4. No Beo6, prima Settings. 

Durante a rotação de uma fotografia, o 

temporizador de atraso da apresentação de 

diapositivos é reinicializado. 

Pode também ver HOMEMEDIA se chamar o 

menu principal e seleccionar o menu SETUP. 

Se não accionar o HomeMedia durante 

aproximadamente 30 segundos, este 

coloca-se em modo de leitor, no qual é 

apresentada apenas a informação de 

reprodução actual. Prima BACK para chamar 

a lista do navegador ao ecrã. Pode também 

activar o modo de leitor manualmente 

premindo BACK, enquanto o menu principal 

do HomeMedia é apresentado.

Configurar as definições multimédiaVer uma lista dos ficheiros seleccionados 

recentemente 

Pode ver uma lista dos ficheiros que 

seleccionou recentemente a partir dos 

dispositivos de armazenamento 

actualmente ligados. 

Prima o botão de fonte dedicado 

ao navegador multimédia para 

o activar, por exemplo, 

H.MEDIA.*1 Os ficheiros 

recentemente seleccionados  

são indicados sob a lista dos 

dispositivos de armazenamento 

detectados.

Prima para realçar o ficheiro que 

pretende reproduzir e prima o 

botão central. 

Para limpar a lista de selecções recentes, 

prima MENU e  depois 1. No Beo6, prima 

Clear History.

1*H.MEDIA encontra-se em LIST no Beo4. 

Pode também chamar o menu principal, 

seleccionar SOURCE LIST, realçar 

HOMEMEDIA e premir o botão central para 

activar HomeMedia. 

H.MEDIA

RANDOM  |  REPEAT

Exemplo do modo de leitor.
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O seu televisor possui um 

Temporizador integrado que lhe 

permite programá-lo para se 

desligar após um determinado 

número de minutos. 

Temporizadores	

Pode programar o televisor para se 

desligar automaticamente após um 

determinado número de minutos. 

Para activar o Temporizador com o Beo4… 

Prima para chamar SLEEP ao 

ecrã do Beo4*1 

Prima repetidamente até o 

número de minutos pedido ou 

OFF serem exibidos no visor do televisor 

1*Para exibir SLEEP no Beo4, tem primeiro de 

adicionar a função à lista de funções do Beo4. 

Para activar o Temporizador com o Beo6… 

Prima repetidamente para 

seleccionar o número de minutos 

ou Off. 

Configurar um Temporizador 

LIST

SLEEP

Sleep



38

Definições	de	energia	

Se pretende que o seu televisor 

arranque com maior rapidez, 

pode definir um temporizador de 

arranque rápido para um ou dois 

períodos de tempo específicos. 

Desta forma aumentará o 

consumo de energia em standby 

nestes períodos em comparação 

com quando o televisor está no 

modo standby convencional. 

Por outro lado, pode optar por 

poupar energia em diversas 

outras funções do televisor, 

como som, imagem e rede. 

Quando configura a poupança 

de energia em imagens, a  

pré-visualização apresenta a 

qualidade de imagem para cada 

opção, o que facilita a selecção 

da combinação de consumo de 

energia e qualidade que mais se 

lhe adequa. 

No menu AUTO STANDBY, pode 

configurar o televisor para se 

desligar automaticamente após 

um determinado período de 

inactividade. 

Configure o consumo de energia para 

standby, som, imagem e rede. O televisor 

pode ser programado para se colocar 

automaticamente em standby após um 

determinado período de inactividade.  

A predefinição de origem é de 4 horas. 

Esta função aplica-se apenas ao modo de 

vídeo, não ao modo de áudio. 

Para reduzir o tempo de arranque ou 

configurar o standby automático, chame o 

menu STANDBY.*1 

Para configurar as definições de poupança de 

energia relativas a som, chame o menu SOUND.

Para configurar as definições de poupança de 

energia relativas a imagem, chame o menu 

PICTURE.

Para configurar as definições de poupança de 

energia para rede, chame o menu NETWORK.

 

 

Depois de activar AUTO STANDBY, aparece 

uma mensagem no ecrã do seu televisor se o 

televisor não for operado durante o tempo 

definido neste menu. O televisor passa então 

para standby no caso de não ser operado. 

Quando nenhum sinal de fonte tiver sido 

detectado durante 15 minutos, o televisor 

muda para standby. 

1*Se houver um temporizador de arranque 

rápido activo, o indicador de standby acende 

brevemente a verde e o televisor liga-se num 

espaço de segundos..  Se receber o sinal de 

televisão através de um controlador de 

descodificadores, o tempo de arranque do 

televisor é também afectado pelo tempo de 

arranque do controlador. A definição de um 

temporizador de arranque rápido aumenta o 

consumo de energia no período especificado. 

Configurar o consumo de energia 

MENU    
	  SETUP    
	 	 POWER	SAVING    
	 	 	 STANDBY    
	 	 	 SOUND    
	 	 	 PICTURE    
	 	 	 NETWORK    
	 	 	 …    
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Controlo de acesso 

O menu ACCESS CONTROL 

permite-lhe activar um bloqueio 

parental para que possa bloquear 

canais específicos. Pode também 

configurar a classificação etária 

que determina os programas 

cuja visualização requer um 

código de acesso. 

Quando chama a lista de canais, 

pode bloquear e desbloquear 

canais para impedir que outros 

os vejam. Se bloquear um canal 

na lista principal, este será 

bloqueado em todos os grupos 

de canais nos quais esteja 

presente. Quando tenta aceder a 

um canal bloqueado, é-lhe 

pedido para introduzir o código 

de acesso. 

O sistema de controlo de acesso não é 

o mesmo que o sistema de código PIN 

do seu televisor, mas poderá ser mais 

simples para si se optar por usar o 

mesmo código para ambos os sistemas. 

Além disso, o código de acesso aqui 

descrito não é o mesmo que o código 

PIN fornecido com o Smart Card. Para 

mais informações relativas ao código 

PIN do Smart Card, contacte o seu 

fornecedor de serviços. 

 

Active o código de acesso para poder 

bloquear canais e impedir que terceiros 

editem as listas de canais. Pode também 

definir a classificação etária para limitar 

o acesso a determinados programas que 

excedam a classificação escolhida, se esta 

classificação for disponibilizada pelo seu 

fornecedor de serviços. 

Pode sempre alterar o código de acesso.  

A primeira vez que chama o menu 

ACCESS CONTROL é-lhe pedido para 

seleccionar um novo código de acesso. 

Em determinados mercados, não é possível 

desactivar o controlo de acesso para 

programas classificados com 18 anos, sendo 

necessário introduzir o código de acesso de 

cada vez que chamar um desses programas. 

Em determinados mercados, não é possível 

seleccionar o código de acesso "0000". 

Se se esquecer do seu código… 

Se se esquecer do seu código de acesso, 

chame o menu ACCESS CONTROL e 

introduza “9999” três vezes. O sistema de 

controlo de acesso fica então desactivado, 

tendo depois de o activar novamente e 

introduzir um novo código de acesso. Note 

que desactivar o sistema de controlo do 

acesso é proibido por alguns fornecedores de 

programas.

Configurar o sistema de controlo de acesso

MENU    
	  SETUP    
	 	 ACCESS	CONTROL    
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O	sistema	de	código	PIN	

O sistema de código PIN 

pretende impedir a utilização 

normal do seu televisor por 

pessoas que não conheçam o 

código PIN. Escolha se pretende 

ou não activar o sistema de 

código PIN. 

Quando o sistema de código PIN 

estiver activado e o televisor 

estiver desligado da corrente 

eléctrica durante 15 a 30 

minutos, o sistema de código PIN 

entra em funcionamento. 

Depois de novamente ligado,  

o televisor desliga-se 

automaticamente passados três 

minutos. Se introduzir o código 

PIN, o televisor regressa ao 

normal. 

IMPORTANTE! Se lhe for pedido para 

introduzir um código PIN da primeira 

vez que liga o televisor, introduza o 

código PIN que lhe foi fornecido pelo 

seu revendedor.

Activar o sistema de código PIN 

Se o sistema de código PIN já estiver 

activado, é-lhe pedido para introduzir o 

seu código PIN quando chama o menu 

PIN CODE. Pode activar ou desactivar o 

seu código PIN sempre que quiser e pode 

alterar o seu código PIN.

Se premir acidentalmente um botão errado 

durante a introdução do código, prima o 

botão amarelo para apagar um dígito ou 

prima o botão vermelho para limpar um 

campo de introdução.

Se introduzir cinco vezes o PIN errado fará 

com que o televisor se desligue durante três 

horas, durante as quais não será possível 

utilizá-lo. O indicador de standby pisca 

rapidamente a vermelho.

Se mudar o código PIN mais de cinco vezes 

num espaço de três horas, o menu PIN CODE 

ficará inacessível durante três horas, partindo 

do princípio que o televisor não é desligado 

da corrente eléctrica. Desligar o televisor 

reinicia o período de três horas. 

Se perder ou se se esquecer do seu código, 

contacte o seu revendedor. O seu revendedor 

pode fornecer-lhe um código Master que 

desactivará o seu código PIN. 

MENU    
	  SETUP    
	 	 PIN	CODE    
	 	 	 …    
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O seu televisor oferece-lhe a 

oportunidade de procurar 

informações do software, 

actualizá-lo e, se disponível, 

transferir uma tabela Peripheral 

Unit Controller (PUC) para 

controlar um controlador de 

descodificadores com o seu 

comando à distância Beo4/Beo6. 

Recomenda-se permitir 

actualizações de software 

automáticas (requer ligação  

à Internet).

Actualização	de	serviços	e	de	software	

Pode procurar informação sobre a versão 

actual do software, data de lançamento 

e todas as notas de lançamento 

disponíveis. 

Ver informação do software 

Actualizar o software 

Para transferir as actualizações de 

software, o seu televisor tem de estar 

ligado à Internet. Recomendamos que 

configure o televisor de modo a 

actualizar o software automaticamente. 

Pode também transferir as actualizações 

de software disponíveis de 

www.beoplay.com/v1/support para um 

dispositivo USB. Ligue um dispositivo USB 

à porta USB no painel de ligações. 

Contacte o seu revendedor Bang & 

Olufsen para obter mais informações 

sobre actualização de software. 

Enquanto o televisor efectua a actualização 

de software, o indicador de standby pisca a 

vermelho, sendo que o televisor não deve ser 

desligado da rede eléctrica. 

MENU    
	  SETUP    
	 	 SERVICE    
   LATEST RELEASE

MENU    
	  SETUP    
	 	 SERVICE    
	 	 	 SOFTWARE	UPDATE    
	 	 	 	 CHECK	FOR	UPDATE
	 	 	 	 AUTOMATIC	DOWNLOAD

http://www.beoplay.com/v1/support
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>> Actualização de serviços e de software 

Caso tenha ligado, por exemplo, um 

controlador de descodificadores ao seu 

televisor e haja na  Internet uma tabela 

de Peripheral Unit Controller (PUC) 

disponível para este controlador, pode 

transferir a tabela de PUC e usar o seu 

comando à distância Beo4/Beo6 para 

operar o seu controlador de 

descodificadores. 

Geralmente a configuração da fonte é 

executada no momento da ligação,  

tal como explicado na página 12,  

mas também é possível transferir 

posteriormente uma tabela de PUC.

O seu televisor tem de estar ligado à 

Internet para efectuar a transferência de 

uma tabela de PUC. Para mais informações 

relativas às tabelas de PUC, contacte o 

seu revendedor. 

Pode também apagar tabelas de PUC, no 

entanto certifique-se de que não apaga as 

tabelas usadas pelos produtos ligados.

Consoante o seu equipamento PUC controlado 

por IV, poderá ter de premir SHIFT + 9 no 

seu Beo4 para ligar o equipamento. SHIFT 

está presente em  LIST do Beo4. 

Transferir ou remover tabelas de PUC 

MENU    
	  SETUP    
	 	 SERVICE    
	 	 	 PUC	MANAGEMENT    
	 	 	 	 PUC	DOWNLOAD
	 	 	 	 PUC	CLEAN-UP
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Texto digital

O seu televisor suporta Texto 

Digital/MHEG, necessário em 

alguns países e para determinados 

Módulos CA, entre outros, para 

activar diferentes aplicações 

MHEG quando disponíveis para 

um canal. Quando Texto Digital 

está activado, o funcionamento 

do Módulo DVB com um Beo4 

difere em alguns aspectos do 

que aparece descrito neste Livro 

de consulta.

Activar funcionamento de Texto Digital/MHEG! 

Se o seu país ou Módulo CA requer 

activação de Texto Digital, pode ter de 

activar a função de Texto Digital. 

As funcionalidades de Texto Digital podem 

diferir em aspecto e são activadas premindo 

TEXT ou um botão colorido. 

Quando Texto Digital está activado e não é 

apresentado qualquer menu no ecrã, para 

activar uma função tem de premir MENU 

antes de um botão colorido.

MENU    
	  SETUP    
	 	 DIGITAL	TEXT    
   …
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Teletexto 

Pode operar o teletexto a partir 

da barra de menu no topo da 

página de teletexto ou dos 

botões de seta do seu comando 

à distância. Pode também 

guardar páginas favoritas de 

teletexto para referência rápida.

Se Texto Digital estiver activo e houver 

uma aplicação MHEG disponível para 

o canal actual, premindo TEXT activa 

esta aplicação e não a função 

convencional de teletexto.

Quando o teletexto está activo, prima 

TEXT para alternar entre o modo de 

ecrã duplo e o modo de ecrã completo.

Para activar e desactivar o teletexto... 

Prima para aceder à página inicial 

do teletexto.

Prima para voltar à página 

anterior.

Prima longamente para sair do 

teletexto.

Para mudar para determinada página... 

Aceda às páginas de teletexto 

que pretende visualizar.

Prima para avançar ou recuar as 

páginas.

Prima para ir para PAGE e entrar, 

ou ...

... prima para seleccionar a 

página.

Prima para ir para as páginas do 

índice.

Para parar a passagem de subpáginas... 

Pare a passagem ou...

... siga para HALT e prima

Prima para seleccionar a 

subpágina.

Reiniciar o avanço.

Para aumentar a página do teletexto… 

Prima para ir para LARGE.

Prima para alternar entre a 

metade superior e a metade 

inferior da página e a 

visualização normal.

Para visualizar texto oculto numa página de 

teletexto, vá a REVEAL e prima o botão 

central. 

Uso diário

TEXT

BACK

BACK

0 – 9

0 – 9

STOP

ou
0 – 9
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Pode querer aceder rapidamente às suas 

páginas MEMO do teletexto, por exemplo, 

se estiver de saída para o trabalho e 

pretender consultar a informação de 

trânsito num serviço de teletexto. 

Para visualizar páginas MEMO… 

Prima para chamar o teletexto. 

Prima para se deslocar entre as 

páginas MEMO. 

Para eliminar uma página MEMO… 

Prima ou para deslocar o cursor 

para SETUP e prima o botão 

central. 

Prima para deslocar o cursor 

para a página MEMO que 

pretende eliminar e prima o 

botão amarelo. 

Para ver as legendas de teletexto de um 

programa… 

Se pretender que as legendas de teletexto 

disponíveis apareçam automaticamente para 

um canal específico, memorize a página de 

legendas do teletexto como página 9 MEMO.  

Utilização diária de páginas MEMO 

>> Teletexto

Encontram-se disponíveis nove páginas 

MEMO para o serviço de teletexto de 

cada canal de televisão. 

Para criar uma página MEMO… 

Chame uma página que vê com 

frequência. 

Prima para deslocar o cursor ao 

longo da barra de menu até 

SETUP e prima o botão central. 

As 9 entradas MEMO disponíveis 

são apresentadas por número.  

Prima para guardar a página 

actual. O cursor desloca-se para 

a próxima entrada MEMO 

disponível. 

Prima para seleccionar a página 

de teletexto seguinte que 

pretende guardar. 

Prima para repetir o 

procedimento para cada página 

que pretende guardar. 

Para sair da configuração 

MEMO, desloque o cursor para 

BACK na barra de menu do 

teletexto e prima o botão central. 

Memorizar páginas de teletexto 
favoritas

TEXT

0 – 9

0 – 9
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O Controlador de Unidade 

Periférica incorporado funciona 

como um intérprete entre o 

equipamento de vídeo ligado, 

como um controlador de 

descodificadores, videogravador 

ou leitor de Blu-Ray, e o seu 

comando à distância Bang & 

Olufsen. 

Pode utilizar o comando à 

distância Bang & Olufsen para 

obter acesso às funções 

disponibilizadas pelo seu 

equipamento de outras marcas. 

Quando liga o equipamento, as 

funções ficam disponíveis através 

da sobreposição de menus no 

ecrã do televisor ou através do 

ecrã do Beo6. 

Para obter instruções sobre as 

várias funções disponibilizadas 

pelo seu equipamento, consulte 

o manual específico do produto. 

Algumas funcionalidades e funções  

do televisor poderão não estar 

disponíveis quando está ligado 

equipamento não Bang & Olufsen. 

Nem todo o equipamento de vídeo 

ligado é suportado pela Bang & 

Olufsen. Para mais informações 

relativas ao equipamento suportado, 

contacte o seu revendedor. 

Operar	outro	equipamento	com	o	Beo4	ou	Beo6	

Com um comando à distância Beo4, 

algumas funções estão disponíveis 

directamente através do Beo4 quando 

liga o equipamento. As funções 

adicionais são disponibilizadas através de 

uma sobreposição de menus que pode 

chamar para o ecrã. Neste menu, pode 

ver quais os botões do Beo4 que activam 

serviços ou funções específicos. 

O seu revendedor Bang & Olufsen pode 

fornecer-lhe um "mapa de PUC"  

onde é explicado em maior detalhe o 

funcionamento de equipamento ligado 

com o Beo4.

Para ligar um equipamento 

conectado, como DVD, prima o 

botão de fonte configurado.  

Prima para chamar o menu 

principal, incluindo as funções 

relativas à fonte. 

Prima para activar a função 

desejada.

Exemplo de uma sobreposição de menus.  

Os botões do Beo4 são apresentados à direita 

do menu e as funções por eles comandadas 

são apresentadas à esquerda. O menu também 

pode listar botões do comando à distância 

incluído com o seu equipamento ligado. 

Utilizar o comando à distância Beo4 

Operação directa do Beo4 

Se sabe qual é o botão colorido do Beo4 

que activa a função que deseja, pode 

activá-la sem chamar primeiro a 

sobreposição de menus. 

Com o equipamento ligado… 

Prima para activar uma função. 

Prima longamente para chamar 

o Guia de programação ou o 

separador "Agora/Seguinte" 

para o ecrã, se estiver a utilizar 

equipamento que suporte estas 

funções. 

Prima para activar a função 

desejada. 

Alguns equipamentos PUC controlados por IV 

terão de ser ligados através de SHIFT + 9 no 

seu comando à distância Beo4. Para visualizar 

SHIFT no Beo4, tem primeiro de adicionar 

este à lista de funções do Beo4.

SOURCE LIST

SETUP

PROGRAMME GUIDE

CHANNEL LIST

INFORMATION

CHANNEL GROUPS

SUBTITLES LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

ACCESS CA MODULES

1

2

3

4

DVD

MENU

0 – 9

ou

MENU

0 – 9
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>> Operar outro equipamento com o Beo4 ou Beo6

As principais funções do seu equipamento 

podem ser accionadas através do comando 

à distância Beo6. Nem todas as funções 

são suportadas pelo Beo6. Os serviços e 

funções disponíveis são apresentados no 

ecrã do Beo6 quando activa o 

equipamento. 

Prima um botão de fonte para 

activar o equipamento ligado, 

como DVD  

Prima o botão no ecrã do Beo6 

que activa a função pretendida, 

ou...

... prima para chamar o menu 

principal, incluindo as funções 

relativas à fonte. 

Prima o botão que activa a 

função que pretende. 

Exemplo de um ecrã do Beo6 utilizado para 

comandar um controlador de descodificadores. 

Utilizar o comando à distância Beo6 

DVD

…

Menu

1 – 9

ou

 DVD

 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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Definições	de	rede	

Pode configurar o seu televisor 

para uma rede através de uma 

ligação com ou sem fios. Para 

efectuar uma configuração sem 

fios é necessário ligar a antena 

de rede sem fios. Consulte o 

guia Começar para obter mais 

informações sobre a configuração. 

Para uma ligação de rede mais 

fiável, a Bang & Olufsen 

recomenda uma ligação com fios.

Para mais informações relativas à 

configuração de rede Bang & 
Olufsen, contacte o seu revendedor. 

Em determinados mercados, não é 

possível configurar uma ligação sem 

fios, sendo necessário utilizar uma 

ligação com fios. 

A Bang & Olufsen recomenda o uso  

de um router e ponto de acesso 

independentes recomendados pela 

Bang & Olufsen para garantir a maior 

fiabilidade da reprodução de ficheiros 

digitais. 

Efectuar uma ligação com fios 

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet 

ao router e a outra extremidade à 

tomada Ethernet do televisor. Partimos 

do princípio que activou o serviço DHCP 

na sua rede.

Se as definições LAN estiverem definidas 

para se configurarem automaticamente, 

o endereço de IP, máscara de subrede, 

gateway e servidor DNS são atribuídos 

automaticamente. Se as definições 

estiverem definidas para se configurarem 

manualmente, ou se o endereço de IP, 

máscara de subrede, gateway e servidor 

DNS, por alguma razão, não forem 

atribuídos automaticamente, terá de 

introduzir estas informações manualmente. 

> Prima o botão verde para atribuir um 

nome à ligação LAN.*1 

> Prima o botão central para guardar o 

nome e voltar ao menu LAN SETTINGS. 

> Prima o botão de navegação para baixo 

para realçar CONFIGURATION. 

> Use o botão de navegação para a esquerda 

ou para a direita para seleccionar a 

configuração MANUAL ou AUTOMATIC. 

> Prima o botão central para guardar a 

definição.

Caso tenha seleccionado configuração 

MANUAL, terá de introduzir os valores 

relativos a IP ADDRESS, SUBNET MASK, 

GATEWAY e DNS. Prima o botão central 

para guardar as definições.

1*O nome da ligação LAN só pode conter 

caracteres latinos. 

INTERNET

ISP
ROUTER

NAS

INTERNET

ISP
ROUTER

B&O 
RECOMMENDED

ROUTER

NAS

MENU    
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 NETWORK	SETTINGS    
   …

Exemplo de uma configuração de rede 

recomendada com ou sem fios.

Exemplo de uma configuração simples com 

ou sem fios.
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>> Definições de rede 

Efectuar uma ligação sem fios 

Se o seu router possui a função WPS 

(Wireless Protected Setup), pode efectuar 

automaticamente uma ligação sem fios à 

sua rede. Pode também efectuar a 

ligação manualmente. Presume-se que 

tenha activado o serviço DHCP na sua 

rede e que SSID não esteja oculta.

Ligar automaticamente a uma rede sem 

fios... 

> Prima o botão central para chamar o 

menu WLAN SETTINGS e realce WLAN. 

> Prima o botão WPS no seu router para 

activar a funcionalidade WPS.

> Use o botão de navegação para a esquerda 

ou para a direita para activar a LAN sem 

fios e guardar as definições. 

> Use o botão de navegação para baixo para 

realçar WLAN PROTECTED SETUP? e prima 

o botão central para chamar o menu. 

Aqui poderá ver o estado da ligação sem 

fios. Quando aparece a mensagem 

CONNECTED no ecrã, significa que o seu 

televisor está correctamente configurado 

na sua rede. 

> Prima o botão central para voltar ao menu 

NETWORK. 

Ligar manualmente a uma rede sem fios... 

> Prima o botão central para chamar o menu 

WLAN SETTINGS e realce NETWORK LIST. 

> Prima o botão central para chamar o 

menu NETWORK LIST. 

> Para actualizar a lista de redes, prima o 

botão amarelo.

> Use o botão de navegação para cima ou 

para baixo para realçar um router de rede e 

prima o botão central para poder 

introduzir a palavra-passe.

> Use o botão de navegação para introduzir 

a palavra-passe relativa à sua rede sem fios 

e prima o botão central para estabelecer 

uma ligação. Quando aparece a mensagem 

CONNECTED no ecrã, significa que o seu 

televisor está correctamente configurado 

na sua rede. 

> Prima o botão central para voltar ao menu 

NETWORK. 

Verificar o sinal da rede sem fios... 

> Chame o menu NETWORK INFO e realce 

ADVANCED INFO (WLAN).

> Prima o botão central para chamar o 

menu ADVANCED INFO (WLAN).

> Verifique a potência do sinal no menu 

LEVEL:

***** Ligação excelente

****  Ligação muito boa

*** Ligação boa

**  Ligação estável

* Ligação instável

Note que o seu televisor deve estar ligado 

sem fios para aceder a esta menu.

Para mais informações acerca do seu router, 

consulte o respectivo Livro de consulta. 

O seu televisor suporta 2.4 GHz e 5 GHz. 

Para obter mais informações, contacte o seu 

revendedor. 

MENU    
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 NETWORK	SETTINGS    
   …
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>> Definições de rede 

Pode ver as informações relativas à sua 

ligação de rede no menu NETWORK INFO. 

Nota: Uma configuração anteriormente bem 

sucedida poderá desenvolver problemas à 

medida que o ambiente circundante muda. 

Verifique a sua ligação Ethernet ou router.  

Se o problema persistir, contacte o seu 

revendedor.

Ver informação de rede 

MENU    
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 NETWORK	INFO    
   …
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Dois	televisores	na	mesma	sala	

Se tiver colocado o televisor 

numa sala onde já se encontra 

outro televisor Bang & Olufsen  

e os comandos do comando à 

distância puderem ser recebidos 

por ambos os televisores, deverá 

mudar a definição de Option do 

televisor. Isto impede a activação 

simultânea de ambos os televisores. 

Ao configurar uma Option para  

o televisor, desligue da corrente 

eléctrica o televisor que não quiser 

configurar. Assim garante que só o 

televisor que quer configurar recebe a 

programação de Option. 

Um comando à distância para ambos os televisores 

Para o televisor funcionar correctamente 

é essencial que o programe com a Option 

correcta. Caso possua um Beo4, terá de 

configurar o seu televisor para Option 4, 

e se possuir um Beo6, terá de configurar 

o seu televisor para a zona correcta.*1 

Definição de Option com o Beo4... 

Enquanto mantém premido o 

botão • no Beo4, prima 

Solte ambos os botões. 

Prima para chamar OPTION? ao 

ecrã do Beo4. 

Prima para chamar V.OPT ao 

ecrã do Beo4 e prima 4. 

Definição de Option com o 

Beo6... 

Posicione-se em frente ao 

televisor. 

Enquanto mantém premido o 

botão •, prima o botão central 

para chamar o menu Setup no 

Beo6. 

Solte ambos os botões. 

Prima para chamar o ecrã 

Option Programming no 

Beo6. 

Prima o botão correspondente à 

zona onde se encontra o 

televisor.

1*NOTA! Para informações sobre a escolha da 

zona, contacte o seu revendedor.

Beo4 – Utilizar o seu televisor com 

Option 4... 

Normalmente, pode activar uma fonte, 

como TV, premindo simplesmente o botão 

da respectiva fonte no seu comando à 

distância. Contudo, quando configurar o 

televisor para Option 4, deverá fazer o 

seguinte no caso de ter um Beo4: 

Prima para chamar LINK ao 

ecrã do Beo4. 

Prima um botão de fonte como, 

por exemplo, TV. 

TV

LIST

LINK

TV

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

LIST

LINK

TV

 

LIST

OPTION?

V.OPT

4

 

Option Pgm

…
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