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Skærmmenuer  

Dette tillæg indeholder rettelser  

til vejledningen og håndbogen.

Størstedelen af rettelserne er  

til skærmmenuerne, menuen 

TILSLUTNINGER og stikpanelerne. 

Oversigt over fjernsynets skærmmenuer. De gråtonede menupunkter angiver ekstrafunktioner,  

der muligvis er tilgængelige i systemet. 
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Der er nogle få rettelser til menuen 

TILSLUTNINGER i relation til håndbogen. 

Hvis du slutter ekstraudstyr til 

fjernsynet, skal det registreres  

i menuen TILSLUTNINGER.

Rettelser til menuen TILSLUTNINGER 

Registrer ekstraudstyr

> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet. 

> Tryk på MENU for at åbne menuen  

TV-OPSÆTNING. Tryk derefter på  for  

at fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER. 

> Tryk på GO for at åbne menuen 

ØVRIGE MULIGHEDER. TILSLUTNINGER  

er allerede fremhævet.

> Tryk på GO for at åbne menuen TILSLUTNINGER.

> Tryk på  eller  for at gennemgå de forskellige 

stikgrupper: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, 

PROJECTOR* og HDMI EXPANDER**. 

> Tryk på GO for at registrere et tilsluttet produkt 

i den fremhævede stikgruppe. 

> Tryk på  eller  for at skifte mellem stikkene i 

gruppen. 

> Tryk på  eller  for at registrere, hvad der er 

tilsluttet det fremhævede stik. 

> Tryk på GO for at vælge en anden stikgruppe. 

> Når du har foretaget indstillingerne under 

førstegangsopsætningen, skal du trykke på den 

grønne knap for at gemme. Eller …

> Tryk på GO for at gemme indstillingen.

* Hvis du ikke har tilsluttet en projektor, er 

standardindstillingen NEJ ud for PROJECTOR.

** Denne stikgruppe angiver, om der er en 

HDMI EXPANDER tilsluttet fjernsynet via  

HDMI-B-stikket.

Ekstrafunktioner til AV-menuerne

HDTV er tilgængeligt i menuerne AV 1-4. 

Yderligere oplysninger om valgmuligheder 

under KILDE, LYDSTIK og IR-STIK kan findes  

i håndbogen, side 66-67.

HDTV … Hvis den kilde, der er tilsluttet det 

pågældende AV-stik, udsender HDTV, skal du vælge 

det stik, der bruges til HDTV. Du kan vælge mellem: 

NEJ, HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr og VGA. 

*** Hvis HDMI EXPANDER er indstillet til JA, 

erstattes valgmulighederne ud for HDMI-B med 

HDMI-B1 til -B4. 

CONNECTIONS 

 select GO 

AV1  V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 V.AUX

CAMERA CAMERA

PROJECTOR COLOSTAR 

HDMI EXPANDER NO 

LINK

AV1 

 store GO

SOURCE V.MEM

AUDIO  SOCKET NONE

IR  SOCKET NONE

HDTV NO 
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Bemærk! Kilderne STB(DTV) og STB(V.AUX) har 

skiftet navn til hhv. DTV og DTV2. 



Stikpanelerne på fjernsynet giver  

dig mulighed for både at tilslutte 

signalkabler og forskelligt 

ekstraudstyr, f.eks. en videooptager 

eller et linkbart musiksystem fra 

Bang & Olufsen. 

Alt udstyr, som du tilslutter disse stik, 

skal registreres i menuen 

TILSLUTNINGER. Se håndbogen side 

14 og 40 for yderligere oplysninger. 

Stikpaneler 

Stikpanel 1

~ 

Tilslutning til strøm. 

STAND 

Til tilslutning af en motordrejestand. 

AV 2 

21-benet stik til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. 

AV 1 

21-benet stik til tilslutning af ekstra videoudstyr,  

f.eks. en dvd-afspiller, en set-top box, en dekoder 

eller en videooptager. 

MASTER LINK 

Stik til tilslutning af et kompatibelt Bang & Olufsen 

musiksystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd 

i hele huset via BeoLink. 

LINK TV OUT 

Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler 

til andre rum. 

TV IN 

Antenneindgangsstik fra dit eksterne antenne- eller 

kabel-tv-net. 

DVB 

Antenneindgangsstik til et digitalt fjernsynssignal. 

Kun tilgængelig, hvis dit fjernsyn er udstyret med 

DVB-modulet (ekstraudstyr).

CINEMA CONTROL

Hvis fjernsynet er udstyret med Cinema Control-

funktionen (ekstraudstyr), kan du f.eks. styre 

projektorskærm, lys og persienner via din Bang & 

Olufsen fjernbetjening. Kontakt din Bang & 

Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

POWER LINK CENTRE 

Til tilslutning af en centerhøjttaler som f.eks. 

BeoLab 7-1. Hvis du ønsker yderligere oplysninger 

om tilslutning af højttalere, skal du se den vejledning, 

der følger med højttaleren. 

Stikpanel 1.

Stikpanel 2.
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Stikpanel 2 

DATA 

Kun til brug i hotelopsætninger.

DVB DATA 

Til servicebrug. 

IR CONTROL OUT (C1-C4) 

Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et 

af AV-stikkene. 

DIGITAL AUDIO IN (A1-A4) 

Til digital lyd fra eksternt udstyr tilsluttet det ene 

af AV-stikkene. 

IR-IN 

Til tilslutning af en ekstern IR-modtager brugt i en 

hjemmebiografopsætning, hvor skærmen dækker 

for fjernsynets IR-modtager. 

P1 BtB P2 

Kun til brug i hotelopsætninger. 

AV 3 

21-benet stik til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. 

HDMI IN (A-B)

HDMI™-stik (High Definition Multimedia Interface) 

til tilslutning af en HDMI-videokilde eller en computer. 

Kilder tilsluttet disse stik kan registreres til alle AV-

stikkene. Hvis der er tilsluttet en HDMI EXPANDER, 

skal du bruge HDMI-B-stikket. Understøttede 

formater:  

VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p og 1080i. 60 Hz: 

480i, 480p, 720p og 1080i. 

Pc: 60 Hz: 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 og 

1360 × 768.

REAR 

Disse to stik bruges til tilslutning af de eksterne 

baghøjttalere i en surround sound-opsætning.

FRONT 

Disse to stik bruges til tilslutning af de eksterne 

fronthøjttalere i en surround sound-opsætning. 

SUBWOOFER 

Dette stik bruges til tilslutning af en Bang & Olufsen 

kompatibel subwoofer i en surround sound-

opsætning. 

CINEMA CENTRE 

Dette stik bruges til tilslutning af en ekstern 

centerhøjttaler i en hjemmebiografopsætning,  

hvis f.eks. en skærm dækker for fjernsynets højttaler. 

PROJECTOR 

Til tilslutning af en projektor i en 

hjemmebiografopsætning. 

AV4 

VIDEO … Til tilslutning af et videosignal. 

R–L … Højre og venstre linjesignal (til lyd fra 

computeren). Hvis du vil tilslutte digital lyd, skal 

du bruge et af DIGITAL AUDIO IN-stikkene (A 1-A 4) 

og konfigurere lyden i tilslutningsmenuen AV4. 

Pr – Pb – Y 

Til tilslutning af ekstraudstyr. 

VGA

Til tilslutning af en computer til at modtage analog 

grafik. Understøtter følgende opløsninger: 60 Hz: 

640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1360 × 768 

og 1280 × 720. 
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Tilføjelser til håndbogen 

HDTV-opsætning 

De indstillinger, du foretager i denne menu, 

gælder kun for pc-opsætningen via et VGA-stik. 

LYS … Justerer billedets lysstyrke. 

KONTRAST … Justerer billedets kontrastniveau. 

FARVE … Justerer billedets farveintensitet. 

V/H-BREDDE … Justerer billedets bredde. 

V/H-POSITION … Justerer billedets vandrette 

position. 

FLYT OP/NED … Justerer billedets lodrette position. 

Bemærk, at de sidste tre indstillinger kun gælder 

for den skærmopløsning, der anvendes på det 

tidspunkt, hvor du justerer indstillingerne.

Tuneropsætning

Du kan vælge at deaktivere tv-tuneren, DVB-

tuneren eller dem begge. Hvis du deaktiverer 

tv-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern 

enhed med knappen TV. Hvis du deaktiverer 

DVB-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet 

ekstern enhed med knappen DTV. 

Deaktiver den interne tuner …  

> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet. 

> Tryk på MENU for at åbne menuen TV-

OPSÆTNING. Tryk derefter på  for at 

fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER. 

> Tryk på GO for at åbne menuen ØVRIGE 

MULIGHEDER. Tryk derefter på  for at 

fremhæve TUNEROPSÆTNING.

> Tryk på GO for at åbne menuen 

TUNEROPSÆTNING. Punktet TV-TUNER er 

allerede fremhævet.

> Tryk på  eller  for at skifte mellem TIL og FRA.

> Tryk på  for at fremhæve DVB. 

> Tryk på  eller  for at skifte mellem TIL og FRA.

> Tryk på GO for at gemme indstillingen, eller … 

> Tryk på EXIT for at lukke alle menuer uden at 

gemme.

Vigtigt! Hvis du har sluttet en Bang & Olufsen 

harddiskoptager til dit fjernsyn, anbefales det,  

at tv-tuneren forbliver aktiveret.

Forstørret tekst-tv

Forstør tekst-tv-siden … 

> Tryk på TEXT for at få vist tekst-tv. 

> Tryk på  for at flytte den fremhævede markør 

til LARGE. 

> Tryk på GO for at få vist den øverste halvdel af 

siden i dobbelt højde. Tryk på GO igen for at se 

den nederste halvdel af siden.

> Tryk på GO for at skifte til normal sidestørrelse 

igen. 

Se kapitlet Tekst-tv i den vejledning, der følger 

med fjernsynet, for yderligere oplysninger.

TUNER  SETUP

store GO

TV  TUNER  ON 

DVB    ON 

 PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

 PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

HDTV SETUP

BRIGHTNESS 32

CONTRAST 32

COLOUR 32

HOR. SIZE 0

HOR. POSITION 0

VERT. POSITION 0
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Bemærk! DVB er kun tilgængelig, hvis dit fjernsyn 

er udstyret med DVB-modulet (ekstraudstyr). 



Fjernsynsmenuen JUSTER STAND er 

anderledes end den, der er beskrevet  

i håndbogen. Under førstegangsopsætningen, 

samt hvis din opsætning indeholder en 

motoriseret stand eller et vægbeslag, bliver 

du bedt om at kalibrere yderpositionerne i 

den motoriserede bevægelse. 

Bemærk! Motorfunktionen fungerer ikke,  

før kalibreringsprocessen, som er beskrevet herunder, 

er fuldført. 

Når menuen JUSTER STAND vises … 

> Gå til INDSTIL YDERSTE VENSTRE POS., og tryk 

på  for at dreje fjernsynet mod venstre, indtil 

det har den ønskede yderposition. 

> Gå til INDSTIL YDERSTE HØJRE POS., og tryk på 

 for at dreje fjernsynet mod højre, indtil det 

har den ønskede yderposition. 

> Tryk på GO for at gemme alle de indstillinger, 

du lavede under førstegangsopsætningen. 

Menuen DREJESOKKELPOSITION vises, og du kan 

nu indstille dine foretrukne positioner, som fjernsynet 

skal dreje til (se beskrivelsen på side 22 i håndbogen). 

Justering af stand Automatisk standby 

Standbymulighederne er blevet ændret i 

forhold til håndbogen. 

Når du registrerer en set-top box i menuen 

TILSLUTNINGER, kan du også vælge en 

standbyindstilling for din set-top box. Det 

betyder, at du kan vælge, om den tilsluttede 

set-top box automatisk skal skifte til standby. 

Valgmulighederne er: 

FRA V KILDESK. … Set-top boxen tænder, når den 

vælges, og slukker, når en anden kilde vælges.

FRA V STANDBY … Set-top boxen tændes, når 

den vælges, og slukkes, når fjernsynet slukkes.

ALTID TÆNDT … Set-top boxen er altid tændt.

MANUEL INDST. … Set-top boxen tændes eller 

slukkes aldrig automatisk. Du kan tænde og 

slukke for den manuelt med din Bang & Olufsen 

fjernbetjening.  

STAND  ADJUSTMENT

SET  LEFTMOST  POSITION

SET  RIGHTMOST  POSITION

turn turn
  store GO

STAND  ADJUSTMENT

SET  LEFTMOST  POSITION

SET  RIGHTMOST  POSITION

SETTINGS  STORED

STAND  POSTIONS 

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND  ADJUSTMENT

store 
   select GO
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>> Tilføjelser til håndbogen 

SMARTCARD 

Til isætning af et kort, der giver adgang til digitale 

kanaler. 

CA 

Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang 

til digitale satellitkanaler. 

CA-modulet har en hævet kant på den ene side og 

to hævede kanter på den anden. Siden med de to 

hævede kanter skal vende opad. Når kortet indsættes, 

skal den gyldne chip vende bort fra skærmen.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for 

yderligere oplysninger om kompatible kort og 

modulkombinationer. 

Chipkortlæser og CA-modul  

Til det norske marked! 

Mekaniske og elektroniske komponenter i 

produktene slites ved bruk. Det må derfor 

påregnes reparasjoner og utskiftning av 

komponenter innen for kjøpslovens reklama-

sjonstid, som må regnes som vedlikehold av 

produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunn lag for 

å rette mangels krav mot for handler eller 

leverandør, og må bekostes av kjøper.

 

Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via 

nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – 

og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan 

forårsake brannfare. For å unngå dette skal det 

ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett 

installeres en galvanisk isolator mellom apparatet 

og kabel-TV nettet. 

CA MODULE

SMARTCARD

Tekniske specifikationer, funktioner og brug 

heraf kan ændres uden varsel.

3510291  0902 


	Skærmmenuer
	Rettelser til menuen TILSLUTNINGER
	Registrer ekstraudstyr
	Ekstrafunktioner til AV-menuerne

	Stikpaneler
	Stikpanel 1
	Stikpanel 2

	Tilføjelser til håndbogen
	HDTV-opsætning
	Tuneropsætning
	Forstørret tekst-tv
	Justering af stand
	Automatisk standby
	Chipkortlæser og CA-modul


