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In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van 

uw Bang & Olufsen-product en aangesloten apparatuur. Wij gaan ervan uit dat uw 

dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld. 

Uw systeem bevat meer functies en kenmerken dan beschreven worden in  

deze handleiding Aan de slag, waaronder HomeMedia- en WebMediafuncties, 

automatische stand-byfunctie, kanalen bewerken en benoemen. Deze en andere 

functies worden uitvoerig beschreven in de online handleiding van het product. 

U kunt de handleidingen vinden op www.bang-olufsen.com/guides. 

Deze gebruikershandleidingen worden overigens geüpdatet wanneer er via  

nieuwe software nieuwe of gewijzigde kenmerken of functies aan uw systeem 

worden toegevoegd. 

Op www.bang-olufsen.com kunt u meer informatie en relevante veelgestelde 

vragen over uw product vinden. 

Voor al uw servicevragen kunt u steeds terecht bij uw Bang & Olufsen-dealer. 

Vind uw dichtstbijzijnde dealer via onze website ... 
 www.bang-olufsen.com 

Geachte klant, 

Technische gegevens, functies en het gebruik  
van deze functies kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

Versie 1.0 1308 

http://www.bang-olufsen.com/guides
http://www.bang-olufsen.com
http://www.bang-olufsen.com


Waarschuwingen 
– Maak uitsluitend gebruik van door Bang & 

Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels 
om persoonlijk letsel te voorkomen! 

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

– Zet geen voorwerpen boven op uw product. 
– Stel het product niet bloot aan regen, hoge 

luchtvochtigheid of warmtebronnen. 
– Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik 

binnenshuis in een droge woonomgeving. 
Gebruik het product bij een temperatuur tussen 
10 en 40 ºC en op een hoogte van maximaal 1500 m. 

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

– Plaats het product niet in de volle zon of in direct 
kunstlicht (van bijvoorbeeld een spot). Hierdoor kan 
de ontvangst van signalen van de afstandsbediening 
worden verstoord. 

– WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot 
aan druppelend of opspattend water en plaats 
geen objecten die gevuld zijn met water, zoals 
een vaas, op het apparaat.

– Zorg voor voldoende ruimte rond het product 
voor een goede ventilatie. 

– Sluit alle kabels aan alvorens één van de producten 
in uw systeem (opnieuw) aan te sluiten op de 
netstroom. 

– 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 het product 
open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden 
over aan vakkundige servicemonteurs. 

– Het product 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.  
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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 

Belangrijk – handleidingen en veelgestelde vragen vindt u op www.bang-olufsen.com/guides 

Kleurspecifieke functies selecteren 

Pas het volume aan 
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 

Start het afspelen vanaf de ingebouwde of aangesloten apparatuur 

Schakel WebMedia in (internetverbinding vereist). Raadpleeg de online handleiding 
voor meer informatie 

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 

Bediening met de Beo4 
Uw televisie kan worden bediend met de Beo4 met navigatieknop, zoals 

beschreven in deze handleiding Aan de slag en in de online handleiding, 

beschikbaar op www.bang-olufsen.com/guides. 

1*Beo4-knoppen 
 

2*LIST
Digitale Tekst

 MODE-instellingen 

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 de Beo4 LIST vindt u veel van de knoppen terug die zich ook onder de -knop op de Beo6 bevinden. 
In sommige landen moet Digitale Tekst worden geactiveerd om CA-modules te gebruiken. Hierdoor 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. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie.
Controleer of uw Beo4-afstandsbediening zich in MODE 1 bevindt. Zie hiervoor uw online handleiding van de Beo4.

Teletekst inschakelen 

Geef extra ‘knoppen’ voor functies of bronnen weer op de Beo4-display. Gebruik  of 
 om door de lijst te bladeren*2 

TV 

PLAY

TV

DTV

0 – 9

STOP

MENU

BACK

TEXT

LIST
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 Living Room

TV V.MEM RADIO

DTV N.MUSIC N.RADIO

PC DVD CD
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Lichtgrijze knoppen geven aan dat u op tekst moet drukken op het scherm. Donkergrijze knoppen geven aan dat u op 
een fysieke knop moet drukken.
Druk op het wiel naast de kleur om een gekleurde knop te activeren. 
Geeft de huidige zone weer op de Beo6 zoals ze werd genoemd tijdens het setupproces. 
Afhankelijk van de geactiveerde bron verschijnen er verschillende soft-knoppen op het scherm. Raak het scherm aan 
om de functie te activeren. 

3*Over knoppen
 

4*Gekleurde knoppen 
Huidige zone 

Soft-knoppen op de Beo6

Start het afspelen van de ingebouwde of aangesloten apparatuur 

Bladeren door kanalen 

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

Stand-by 

Afspelen onderbreken en stoppen 

Soft-knop, raak het scherm aan om te selecteren*3

Schakel een bron in of selecteer een functie 

De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen 

Draaien om het volume te regelen 
Draai snel linksom om het geluid uit te schakelen 

Scène-knoppen weergeven, zoals Zones of Luidspreker 
Druk nogmaals om terug te keren 

Kleurspecifieke functies selecteren*4 
Druk op het volumewiel naast de kleur 

Cijfers weergeven om een kanaal te selecteren of gegevens in te voeren 
Druk nogmaals om terug te keren 

Teruggaan naar vorige Beo6-schermen 

Terugbladeren door menu's. Houd ingedrukt om menu's volledig af te sluiten 

Bediening met de Beo6 
U kunt uw televisie ook met een Beo6-afstandsbediening bedienen. 

Wanneer de bediening met de Beo6 anders is dan de bediening met 

de Beo4, wordt deze afzonderlijk beschreven. 

PLAY

STOP

TV 

BACK

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

Druk op MENU om het menu weer te geven voor de geselecteerde bron. 

Selecteer bron en selecteer instellingen.

Scherm en menu's 

Navigeren in de menu's 

Informatie 
Aan de slag en gebruikershandleiding 

Hoofdmenu 

Deze handleiding Aan de slag en de online gebruikershandleiding gaan in de eerste plaats uit van bediening met de 
Beo4-afstandsbediening. 
U kunt op elk moment het hoofdmenu openen, inclusief een menu-overlay van de actieve bron als u op MENU drukt.

Sommige menu's nemen meer ruimte in dan 
beschikbaar is op het televisiescherm. 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

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 

Toon menu Schakel de tv in 

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

BACK BACK 

TV MENU 

0-9 

8

Voorbeeld van kanalenlijst.
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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 

Helpteksten 

1*Menu NUTTIGE INFORMATIE

In het menu INSTELLINGEN kunt u helpteksten weergeven/verbergen door middel van de blauwe knop. Voor sommige 
talen zijn helpteksten alleen beschikbaar in het Engels. 
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.

Toon/verberg helpteksten Open het hoofdmenu Selecteer optie Open het menu 
INSTELLINGEN

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 

Het stand-bylampje licht kort groen op 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.bang-olufsen.com/guides.
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.

Groen

Ononderbroken rood

Traag knipperend 
rood

Snel knipperend rood

Uit 

Het stand-bylampje op het systeem zal u 
informeren over de staat van de televisie.

Stand-bylampje

MENU 

MENU 
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Televisiekijken 

Bekijk analoge en digitale terrestrische signalen, 

kabelsignalen en satellietsignalen afhankelijk van uw 

tuneropties. Maak kanaalgroepen en draai de tv. 

De tv inschakelen 

Een kanaal selecteren 

De menu-overlay openen en gebruiken 

De tv draaien

Teletekst gebruiken 

Informatie 

Als uw tv met een gemotoriseerde stand uitgerust is, dan kunt u hem 
draaien met behulp van de afstandsbediening. 

1*Gekleurde functies
Programmagids en informatie

Radio

U kunt ook gekleurde functies activeren zonder eerst op MENU te drukken als Digital Text/HbbTV is uitgeschakeld. 
Voor meer informatie over de Programmagids en informatie, zie de online handleiding op  
www.bang-olufsen.com/guides. 
Om RADIO-modus te openen dienen eerst de radiozenders te worden ingesteld. Zie de online handleiding. 

Bediening 

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

SOURCE LIST

SETUP

PROGRAMME GUIDE

CHANNEL LIST

INFORMATION

CHANNEL GROUPS

SUBTITLES LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

ACCESS CA MODULES

1

2

3

4
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tv-functie

Beo4/Beo6-knop

Automatic Colour Management: 
Wanneer op de stand-byknop wordt gedrukt, kan er  
een automatische kleurkalibratie uitgevoerd worden op 
ondersteunde Bang & Olufsen plasmaschermen, waarbij  
er een sensorarm uit het televisieframe klapt. Automatic 
Colour Management compenseert automatisch voor 
kleurwijzigingen op het scherm na ongeveer elke 100 uur 
gebruik. Schakel het televisietoestel niet uit en koppel het 
niet los van de netspanning tijdens het kalibreren.

http://www.bang-olufsen.com/guides
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Druk op 

Druk hierop om  
STAND te openen 

Draai de tv Selecteer een positie 

OPGELET! Om de functie van de gemotoriseerde 
stand te kunnen gebruiken, moet u de stand eerst 
kalibreren, zie de online handleiding. Voor informatie 
over het instellen van de standaardposities waarnaar 
de tv moet draaien, zie de online handleiding. 

Druk op*2 

of

Selecteer Selecteer kanaal 

of

Selecteer vorig kanaal (Beo6: Druk op Vorige) 

Druk op Activeer de gewenste functie*1 

of

Open BRONNENLIJST Selecteer tv 

of

Druk op 

Voer een 
paginanummer in 

Ga naar PAGINA 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 

of of

2*Stand Wanneer u op LIST drukt, is het ook mogelijk de tv te draaien zonder eerst op 
de middelste knop te drukken. 

BACK

MENU TV

0-9 0 

1-9 

0-9 

LIST 0-9 

MENU 

TEXT
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3D-televisie kijken

Activeer 3D- of 2D-tv 
Om te kunnen kijken naar films of andere 
programma's geschikt voor 3D, moet u de 
3D-functie activeren en de bij uw dealer 
verkrijgbare geactiveerde 3D-bril opzetten. Schakel 
opnieuw over op 2D-modus om 
televisieprogramma's te bekijken die niet geschikt 
zijn voor 3D, bijvoorbeeld het journaal. 

U kunt de ervaring van het televisiekijken met 3D-technologie verbeteren, 

bijvoorbeeld wanneer u films, sport of natuurfilms wilt bekijken. 

Kijkomstandigheden 
Plaats uzelf voor het scherm, iets dichter dan 
wanneer u normaal 2D-tv kijkt, en zet de 3D-bril 
op. De aanbevolen afstand tussen uw kijkpositie 
en het scherm is afhankelijk van het formaat van 
het scherm en de beeldresolutie. Als u te ver naar 
links of rechts van het midden van het scherm staat, 
of als u te ver naar boven of naar onderen gaat, 
dan vermindert de kwaliteit van 3D-televisie. 

Open het menu BEELD 
en selecteer 
3D-WEERGAVE 

Open het hoofdmenu 
en selecteer 
INSTELLINGEN 

Selecteer 3D of 
2D Bevestig en bekijk 3D of 2D, 

of selecteer modus 

Als automatische 3D-signaaldetectie beschikbaar is, schakelt de tv automatisch 
naar 3D wanneer u 3D selecteert en naar 2D wanneer u 2D selecteert.  
Als automatische 3D-signaaldetectie niet beschikbaar is, verschijnt er een menu 
voor het selecteren van 3D- of 2D-modus op het scherm. Zie de volgende pagina 
voor informatie over modi. 

Belangrijk 

Voor een zo optimaal 
mogelijke 3D-ervaring 
dient u de kamer te 
verduisteren. Schakel 
bijvoorbeeld de lichten  
uit en sluit de gordijnen. 
Vooral licht achter en  
rond het scherm kan een 
vervelend effect veroorzaken. 
Wij raden u af 3D-tv te 
kijken in rechtstreeks 
zonlicht of in een fel 
verlichte ruimte. 

televisieschermen en projectors 

Dubbel scherm

Ondertitels

Niet alle aangesloten televisieschermen en projectors ondersteunen 3D-technologie. Als een televisiescherm 
of een projector aangesloten op het systeem geen 3D ondersteunt, dan wordt 3D in het menu 3D-WEERGAVE 
in het grijs weergegeven. 
Als er twee bronnen tegelijkertijd op het scherm worden weergegeven of als teletekst wordt weergegeven 
aan één kant en een bron aan de andere kant, dan zal het systeem altijd zijn ingesteld op 2D-modus. 
Ondertitels worden niet altijd ondersteund. 

3D/2D 
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Zet een zij-aan-zij-3D-
signaal om in een 
3D-weergave op een 
volledig scherm door 
twee beelden 
horizontaal te schalen 

Zet een boven/onder-3D-
signaal om in een 
3D-weergave op een 
volledig scherm door 
twee beelden verticaal  
te schalen 

ZIJ-AAN-ZIJ-3D BOVEN/ONDER-3D 

Zet een zij-aan-zij-3D-
signaal om in een 
2D-weergave op een 
volledig scherm door één 
beeld horizontaal te 
schalen 

Zet een boven/onder-3D-
signaal om in een 
2D-weergave op een 
volledig scherm door één 
beeld verticaal te schalen 

Toont normaal 
2D-televisiebeeld zonder 
enige conversie. 

STANDAARD-2D ZIJ-AAN-ZIJ-2D BOVEN/ONDER-2D 

3D-modi 
Selecteer de 3D-modus die overeenstemt met het 
signaal verstuurd door de programma-aanbieder. 

2D-modi 
Selecteer de 2D-modus die overeenstemt met het 
signaal verstuurd door de programma-aanbieder. 

Automatische moduswijziging 
Als automatische 3D-signaaldetectie niet langer 
beschikbaar is, schakelt de tv automatisch over op 
de laatst gebruikte modus voor de huidige bron. Bij 
het wijzigen van het kanaal of de bron schakelt de 
tv over op STANDAARD-2D. 

13



1*Beo4 LIST

Opslagapparaten
Open HOMEMEDIA-bron

Ondersteund formaat

Open H.MEDIA in de Beo4-LIST. Als u de knop niet heeft, kunt u een andere knop toewijzen aan 
HomeMedia in het menu INSTELLINGEN.
U kunt bijvoorbeeld USB-apparaten en harde schijven aansluiten via USB of Ethernet.
U kunt het hoofdmenu openen, BRONNENLIJST selecteren, HOMEMEDIA markeren en op de middelste 
knop drukken om HomeMedia te activeren. 
De ondersteunde formaten zijn opgesomd op www.bang-olufsen.com/guides.

HomeMedia

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.bang-olufsen.com/guides.

Door foto's bladeren

Naar muziek luisteren

HomeMedia gebruiken
Open H.MEDIA op uw Beo4-scherm*1

Selecteer 
opslagapparaat met 
muziek

Selecteer 
opslagapparaat  
met foto's

Blader naar de 
vorige en de 
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 systeem, 
wordt de bron automatisch gedetecteerd en krijgt 
u de vraag of u door de inhoud wilt bladeren.
U kunt het menu HOMEMEDIA ook openen via het 
menu INSTELLINGEN.

Videobestanden afspelen
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 

H.MEDIA 

STOP 

PLAY 
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Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen

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

de online handleiding op www.bang-olufsen.com/guides voor meer informatie over 

deze instellingen.

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. 

Op de Beo6 selecteert u tussen 
beschikbare beeldformaten zoals 
bijvoorbeeld Automatisch 

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.  
Als u zich het nummer van de modus 
die u wenst nog herinnert, druk dan 
1-9 na SOUND.

Open de beeldmodi op het 
televisiescherm en selecteer een modus.  
Als u zich het nummer van de modus 
die u wenst nog herinnert, druk dan 
1-3 na PICTURE

Op de Beo6 selecteert u tussen 
beschikbare beeldmodi zoals 
bijvoorbeeld Film

Op de Beo6 selecteert u tussen 
beschikbare geluidsmodi zoals 
bijvoorbeeld Spraak

Open de beeldformaten op het 
televisiescherm en selecteer een 
formaat. Als u zich het nummer  
van het formaat dat u wenst nog 
herinnert, druk dan 1-6 na FORMAT

Blader door 
formaten

Beweeg het 
beeld indien 
mogelijk

Door modi bladeren

Door modi bladeren

Geluid, beeld en formaat Wanneer u op LIST drukt, is het ook mogelijk de geluidsmodus, de beeldmodus of het beeldformaat te 
selecteren zonder eerst op de middelste knop te drukken. 

Spraak 

Beeld… 

LIST SOUND 

LIST PICTURE 

1-9 

1-3 

Beeld-
formaat LIST FORMAT 1-6 

Geluid ...

Film

Beeld… 
Auto-

matisch 

15
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Uw systeem installeren 

Belangrijk 
Als u een projector hebt aangesloten, moet u het systeem uitschakelen na de 
initiële instelling en vervolgens opnieuw inschakelen opdat uw instellingen van 
kracht worden. 
Om inbranden van het scherm te voorkomen kunnen af en toe kleine 
beeldbewegingen worden waargenomen. 

Projector

Beeldbewegingen

Volg de richtlijnen voor plaatsing en aansluiting beschreven op deze en de  

volgende pagina’s. 

Monteer de profielafdekking

OPGELET! Laat stilstaande beelden, zoals logo's, 
videospelletjes, computerbeelden en beelden 
weergegeven in 4:3-formaat, nooit te lange tijd  
op het scherm staan! Dit kan leiden tot het 
permanent inbranden van het scherm. 

Monteer de meegeleverde profielafdekking op het 
front van het systeem. 

– Steek de haken op de profielafdekking in de 
twee gaten in het systeem zoals afgebeeld,  
en druk de onderkant van de afdekking naar  
het systeem toe tot u een klik hoort. 

– Om de afdekking terug los te maken draait u  
het systeem ondersteboven, drukt u de twee 
klikvergrendelingen omlaag zoals afgebeeld,  
en neemt u de afdekking weg door aan de kant 
het dichtst bij de klikvergrendelingen te trekken. 

A

B

B

A
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Uw systeem kan gebruikt worden als losstaande unit, 
of u kunt het op de meegeleverde muurbeugels 
monteren, zie hiervoor de meegeleverde handleiding 
voor de muurbeugels. 

Het is ook mogelijk het systeem in verschillende 
posities op de meegeleverde 19" rack mounts te 
monteren. Zie hiervoor de meegeleverde rack-
handleiding. 

Onderhoud 
Behuizing en 

bedieningselementen 
Nooit alcohol

 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging. 
Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en 
een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel. 
Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van het systeem te reinigen. 

Reinigen 

Wanneer het systeem voor de eerste keer wordt ingeschakeld, volg dan de 

instructies op het scherm om de initiële instelling uit te voeren. 

Muurbeugels en racks 

Ventilatie

Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm en 
het systeem voor een goede ventilatie. 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. 

19



Aansluitpaneel 

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

het menu BRONNENLIJST INSTELLEN. 

Informatie 
Sluit de ~ -aansluiting op het aansluitpaneel van uw systeem aan op het 
stopcontact. Het systeem 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. 

~ – Netvoeding 
Aansluiting voor het netsnoer. 

PL 1-6 (Power Link) 
Voor het aansluiten van externe luidsprekers in een 
surround-soundopstelling. Raadpleeg de online 
handleiding voor meer informatie. Afhankelijk van 
het televisiescherm kan een PL-aansluiting, bv. PL6, 
ook gebruikt worden voor het aansluiten van een 
ingebouwde centrale luidspreker van een 
televisiescherm. 

MONITOR CONTROL 
Voor het aansluiten van een Bang & Olufsen-
televisiescherm. 

PUC 1–3 A+B 
Voor infraroodbediening van externe apparatuur 
aangesloten op een HDMI IN-, HDMI OUT- of 
AV IN-aansluiting. Zo kunt u apparatuur van een 
ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met  
uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.  

CTRL (1–2) 
Voor toekomstig gebruik. 

EXT. IR 
Voor aansluiting van een tweede externe IR-ontvanger. 

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

AV IN 
Voor het aansluiten van analoge videoapparatuur. 

S/P-DIF IN 
Digitale audio-ingang, bijvoorbeeld een computer. 

USB ( ) 
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, toegang tot WebMedia en PUC downloads. 

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

Netsnoer en stekker 

CTRL 1 CTRL 2 CTRL 3
PUC 3 A+B PL 1 PL 2 PL 3

EXT IR PUC 1
A+B

CTRL 4

PUC 2
A+B

CTRL 5

NOT
USED

PL 4 PL 5

1 2 3 4 5

HDMI IN

AV
IN

S/P-DIF
IN

5V
0,5A

12V=1.0A
STANDCOMMON INTERFACE

CHIPSIDE

CHIPSIDE
5V=50mA

AERIAL
14/18V=0.4A

SATELLITE

HDMI
OUT

MONITOR
CONTROL

IR/AUTO
CONTRAST

PL 6
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Ethernetverbinding

Online handleiding 

Sluit uw systeem aan op het internet om software-updates te ontvangen en PUC-tabellen (Peripheral Unit 
Controller) te downloaden. Wij raden aan dat u uw systeem instelt om de software automatisch te updaten.
De online handleiding bevat meer informatie over het instellen en aansluiten van externe apparatuur.

STAND 
Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand. 
Raadpleeg de online handleiding voor de kalibratie 
van de stand. 

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

SATELLITE 
Antenne-ingang voor een digitaal satellietsignaal. 
Afhankelijk van uw tuneropties hebt u wel of geen 
satellietaansluiting. 

2 x PCMCIA (CA-module) 
Voor het invoeren van een module en kaart voor 
toegang tot gecodeerde digitale kanalen. Neem 
voor meer informatie over compatibele kaart- en 
modulecombinaties contact op met uw Bang & 
Olufsen-dealer. 

HDMI OUT 
Voor het aansluiten van een televisiescherm of 
projector. 

IR / AUTO CONTRAST 
Voor het aansluiten van een primaire externe  
IR-ontvanger die afstandsbediening van een 
televisiescherm of projector mogelijk maakt.  
Auto contrast is alleen beschikbaar voor 
televisieschermen van Bang & Olufsen. 

NOT USED 
Niet gebruikt. 

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

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

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

Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.
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Bevestig het netsnoer met de meegeleverde 
kabelklem en schroef om het te beschermen. 
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