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Schermmenu’s 

Deze aanvulling bevat een aantal 

correcties voor de handleiding en het 

referentiehandboek.

De voornaamste correcties hebben 

betrekking op de schermmenu's,  

het menu AANSLUITINGEN en de 

aansluitpanelen. 

Het uitgebreide schermmenu voor de televisie. De grijze menu-items geven optionele extra's aan die 

wel of niet aanwezig zijn in uw systeem. 

KANAALGROEPEN 

AFSTEMMEN 

 KANALEN INSTELLEN

 KANALEN TOEVOEGEN

 AUTOMATISCH AFSTEMMEN

 HANDMATIG AFSTEMMEN

  KANAAL ZOEKEN

  FREQUENTIE

  KANAALNUMMER

  NAAM

  OVERIGE 

   FIJNAFSTEMMING

   DECODER

   TV-SYSTEEM

   GELUID

OPNAME PROGRAMMEREN 

 NU OPNEMEN

 TELETEKST

 OPNAMEOVERZICHT

 MENU

  KANAAL

  BEGINTIJD

  EINDTIJD

  DATUM

  PDC/VPS

WEERGAVE PROGRAMMEREN 

 ACTIVEREN JA/NEE

 WEERGAVEOVERZICHT

 WEERGAVE PROGRAMMEREN

  BRON

  GROEP

  KANAAL

  BEGINTIJD

  EINDTIJD

  DAGEN

 WAKE-UP TIMER

OVERIGE INSTELLINGEN 

 AANSLUITINGEN

  AV1 

  AV2

  AV3

  AV4

  CAMERA

  PROJECTOR

  HDMI EXPANDER

  LINK

   FREQUENTIE

   MODULATOR

 TUNER SETUP

 GELUID

  VOLUME

  LAGE TONEN

  HOGE TONEN

  SUBWOOFER

  LOUDNESS

 BEELDINSTELLINGEN

  HELDERHEID

  CONTRAST

  KLEUR

  TINT

 TIJD/DATUM

  TIJD

  DATUM

  MAAND

  JAAR

  TELETEKSTTIJD

  KLOK TONEN

 TAALKEUZE MENU'S

  DANSK

  DEUTSCH

  ENGLISH

  ESPAÑOL

  FRANÇAIS

  ITALIANO

  NEDERLANDS

  SVENSKA

TV-STANDAARD INSTELLEN 

 VIDEO

 AUDIO

 BIJ TV STANDBY



Er zijn een aantal correcties aangebracht 

in het menu AANSLUITINGEN in 

vergelijking met het referentiehandboek. 

Als u extra apparatuur aansluit op de 

televisie, moet u deze aanmelden in 

het menu AANSLUITINGEN.

Correcties voor het menu AANSLUITINGEN 

Extra apparatuur aanmelden

> Druk op TV om de televisie aan te zetten. 

> Druk op MENU om het menu TV-INSTELLINGEN 

te openen en druk op  om OVERIGE 

INSTELLINGEN te markeren. 

> Druk op GO om het menu OVERIGE INSTELLINGEN 

te openen. AANSLUITINGEN is al gemarkeerd.

> Druk op GO om het menu AANSLUITINGEN te 

openen.

> Druk op  of  om door de verschillende 

aansluitgroepen te bladeren: AV 1, AV 2, AV 3, 

AV 4, CAMERA, PROJECTOR* en HDMI 

EXPANDER**. 

> Druk op GO om een aangesloten product  

te kunnen aanmelden bij de gemarkeerde 

aansluitgroep. 

> Druk op  of  om door de aansluitingen in de 

groep te bladeren. 

> Druk op  of  om aan te melden wat u op de 

gemarkeerde aansluiting hebt aangesloten. 

> Druk op GO om een andere aansluitgroep te 

kunnen selecteren. 

> Druk op de groene toets om de instellingen die 

u tijdens de eerste setup hebt ingevoerd op te 

slaan, of ...

> ... druk op GO om de instellingen op te slaan.

* De PROJECTOR is standaard ingesteld op NEE als 

er geen projector is aangesloten.

** HDMI EXPANDER geeft aan of er een HDMI 

Expander is aangesloten op de televisie via de 

HDMI-B-aansluiting.

Extra functie voor de AV-menu's

HDTV is nu beschikbaar in de menu's AV 1–4. 

Meer informatie over opties voor BRON, 

AUDIO-INGANG en IR-UITGANG vindt u in het 

referentiehandboek op pagina 66-67.

HDTV ... Als de op de AV-aansluiting aangesloten 

bron HDTV kan leveren, selecteer dan de aansluiting 

voor HDTV. De opties zijn: NEE, HDMI-A, 

HDMI-B***, YPbPr en VGA. 

*** Als de HDMI Expander is ingesteld op JA, 

wordt de optie HDMI-B vervangen door HDMI-B1, 

HDMI-B2, HDMI-B3 en HDMI-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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LET OP! De bronnamen STB(DTV) en STB(V.AUX) 

zijn gewijzigd in respectievelijk DTV en DTV2. 



Op de aansluitpanelen van de televisie 

kunt u signaalkabels aansluiten en ook 

diverse soorten extra apparatuur, 

bijvoorbeeld een videorecorder of een 

muzieksysteem van Bang & Olufsen. 

De apparaten die u op de  

ingangen aansluit, moet u bij de 

televisie aanmelden via het menu 

AANSLUITINGEN. Meer informatie 

vindt u in het referentiehandboek op 

pagina 14 en 40. 

Aansluitpanelen 

Aansluitpaneel één 

~ 

Aansluiting voor het netsnoer. 

STAND 

Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand. 

AV 2 

21-polige aansluiting voor de AV-aansluiting van 

extra videoapparatuur. 

AV 1 

21-polige ingang voor de aansluiting van extra 

apparatuur, zoals een dvd-speler, een set-top box, 

een decoder of een videorecorder. 

MASTER LINK 

Voor het aansluiten van een compatibel Bang & 

Olufsen-muzieksysteem. Deze aansluiting wordt 

ook gebruikt om geluid via BeoLink door het hele 

huis te sturen. 

LINK TV OUT 

Antenne-uitgang voor het doorlussen van 

videosignalen naar andere ruimtes. 

TV IN 

Antenne-ingang voor de buitenantenne of voor de 

kabel-tv-aansluiting. 

DVB 

Antenne-ingang voor een digitaal tv-signaal. 

Alleen beschikbaar als uw televisie is voorzien van 

de optionele DVB-module.

CINEMA CONTROL

Als de televisie is voorzien van de optionele 

Cinema Control-functie, kunt u bijvoorbeeld het 

projectorscherm, de lichten en de gordijnen 

bedienen met behulp van uw Bang & Olufsen-

afstandsbediening. Neem voor meer informatie 

contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

POWER LINK CENTRE 

Voor het aansluiten van een middenluidspreker 

zoals de BeoLab 7-1. Meer informatie over het 

aansluiten van luidsprekers vindt u in de handleiding 

van de luidspreker. 

Aansluitpaneel één

Aansluitpaneel twee 

IR CONTROL OUT 
DATA DVB DATA 

AV 3

C1 C2 C3 C4 

Y

A

B

DIGITAL AUDIO IN 
A1 A2 A3 A4 

IR-IN 

P2 P1 BtB 

VGA

PROJECTOR

HDMI
IN

Pb

Pr

VIDEO

L

R

REAR FRONT 

SUBWOOFER 

REAR 

SURROUND SOUND SPEAKERS 

FRONT 

CINEMA 
CENTRE 

AV4

STAND 

AV 1

MASTER LINK 

POWER LINK  
CENTRE 

TV IN 

DVB 

CINEMA
CONTROLLINK TV OUT 

AV 2 
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Aansluitpaneel twee 

DATA 

Alleen voor hotelopstellingen.

DVB DATA 

Voor het gebruik van datadiensten. 

IR CONTROL OUT (C1 – C4) 

Voor infraroodsignalen naar externe apparatuur 

aangesloten op een van de AV-aansluitingen. 

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4) 

Voor digitale geluidsingangen van externe 

apparatuur aangesloten op een van de AV-

aansluitingen. 

IR-IN 

Voor het aansluiten van een externe 

infraroodontvanger gebruikt bij 

thuisbioscoopopstellingen waarbij het scherm de 

infraroodontvanger van de televisie afdekt. 

P1 BtB P2 

Alleen voor hotelopstellingen. 

AV 3 

21-polige aansluiting voor de AV-aansluiting van 

extra videoapparatuur. 

HDMI IN (A–B)

HDMI™-aansluitingen (High Definition 

Multimedia Interface) voor het aansluiten van een 

HDMI-videobron of een pc. Bronnen aangesloten 

op deze aansluitingen kunnen bij elk van de AV-

aansluitingen worden aangemeld. Als er een HDMI 

Expander is aangesloten, gebruik dan de aansluiting 

HDMI-B. Ondersteunde formaten:  

VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p en 1080i;  

60 Hz: 480i, 480p, 720p en 1080i 

PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 en 

1360 x 768

REAR 

Deze twee aansluitingen worden gebruikt voor 

het aansluiten van de externe achterluidsprekers 

in een surround-soundopstelling.

FRONT  

Deze twee aansluitingen worden gebruikt voor 

het aansluiten van de externe voorluidsprekers in 

een surround-soundopstelling. 

SUBWOOFER 

Ingang voor een met Bang & Olufsen compatibele 

subwoofer in een surround-soundopstelling. 

CINEMA CENTRE 

Aansluiting gebruikt voor het aansluiten  

van een externe middenluidspreker in een 

thuisbioscoopopstelling, bijvoorbeeld als een 

scherm de televisieluidspreker afdekt. 

PROJECTOR 

Voor het aansluiten van een projector in een 

thuisbioscoopopstelling. 

AV4 

VIDEO … Voor het aansluiten van een videosignaal. 

R–L … Lijnsignaal rechts en links (voor geluid van 

een pc). Om digitale audio aan te sluiten, gebruikt 

u een van de aansluitingen DIGITAL AUDIO IN 

(A1 – A4) en stelt u deze in het menu AV4-

aansluitingen in. 

Pr – Pb – Y 

Voor het aansluiten van externe apparatuur. 

VGA

Voor het aansluiten van een pc voor ontvangst 

van analoge afbeeldingen. De volgende resoluties 

worden ondersteund:  

60 Hz; 640 x 480,800 x 600, 1024 x 768, 

1360 x 768 en 1280 x 720. 
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Toevoegingen aan het referentiehandboek 

HDTV-instellingen 

De instellingen die u in dit menu opgeeft, 

zijn alleen van toepassing op een pc-opstelling 

met VGA-aansluiting. 

HELDERHEID … Hiermee stelt u de helderheid van 

het beeld in. 

CONTRAST … Hiermee stelt u het beeldcontrast in. 

KLEUR … Hiermee stelt u de kleurverzadiging van 

het beeld in. 

HOR. POSITIE … Hiermee stelt u de breedte van 

het beeld in. 

HOR. AFMETING … Hiermee stelt u de horizontale 

positie van het beeld in. 

VER. POSITIE … Hiermee stelt u de verticale 

positie van het beeld in. 

Let op: deze laatste drie instellingen zijn alleen 

van toepassing op de schermresolutie gebruikt op 

het moment dat u de instellingen aanpast.

Tunerinstelling

U kunt ervoor kiezen om ofwel de tv-tuner, 

ofwel de DVB-tuner, ofwel beide uit te 

schakelen. Als u de tv-tuner uitschakelt, kunt 

u aangesloten randapparatuur met de TV-

knop activeren. Als u de DVB-tuner uitschakelt, 

kunt u aangesloten randapparatuur met de 

DTV-knop activeren. 

Interne tuner uitschakelen …  

> Druk op TV om de televisie aan te zetten. 

> Druk op MENU om het menu TV-INSTELLINGEN 

te openen en druk op  om OVERIGE 

INSTELLINGEN te markeren. 

> Druk op GO om het menu OVERIGE INSTELLINGEN 

te openen en druk op  om TUNER SETUP te 

markeren.

> Druk op GO om het menu TUNER SETUP te 

openen; TV TUNER is al gemarkeerd.

> Druk op  of  om te schakelen tussen de 

instellingen AAN en UIT.

> Druk op  om DVB te markeren. 

> Druk op  of  om te schakelen tussen de 

instellingen AAN en UIT.

> Druk op GO om de instellingen op te slaan, of … 

> … druk op EXIT om alle menu's te sluiten zonder 

iets op te slaan.

Belangrijk! Als u een harddiskrecorder van Bang & 

Olufsen op uw televisie hebt aangesloten, is het 

aanbevolen om de tv-tuner niet uit te schakelen.

Grote teletekst

De teletekstpagina vergroten … 

> Druk op TEXT om teletekst te openen. 

> Druk op  om de gemarkeerde cursor naar 

LARGE te verplaatsen. 

> Druk op GO om de bovenste helft van de 

pagina dubbel zo groot weer te geven. Druk 

nogmaals op GO om de onderste helft van de 

pagina weer te geven.

> Druk op GO om terug te keren naar normale 

weergave van de teletekstpagina. 

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Teletekst 

in de handleiding.

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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LET OP! DVB is alleen beschikbaar als uw televisie 

is voorzien van de optionele DVB-module. 



Het menu STANDAFREGELING verschilt ten 

opzichte van het referentiehandboek. Als uw 

opstelling een gemotoriseerde stand of 

muurbeugel omvat, zal u tijdens het instellen 

van de televisie voor eerste gebruik worden 

gevraagd om de buitenste posities van de 

gemotoriseerde beweging te kalibreren. 

Opgelet! De motorfunctie zal niet werken totdat het 

hieronder beschreven kalibratieproces voltooid is! 

Wanneer het menu STANDAFREGELING wordt 

weergegeven ... 

> Ga naar UITERST LINKSE POS INSTEL. en druk 

op  om de televisie naar links te draaien, 

totdat deze de positie bereikt waartoe u de 

draaibeweging wenst te beperken. 

> Ga naar UITERST RECHTSE POS INSTEL.  

en druk op  om de televisie naar rechts te 

draaien totdat deze de positie bereikt waartoe  

u de draaibeweging wenst te beperken. 

> Druk op GO om alle instellingen opgegeven 

tijdens de eerste setup op te slaan. 

Het menu TV-STANDAARD INSTELLEN verschijnt 

en u kunt nu de gewenste standaardposities 

instellen waarnaar de televisie moet draaien  

(zie p. 22 in het referentiehandboek). 

Afregelen van de stand Automatische stand-by 

De stand-byopties zijn gewijzigd ten opzichte 

van het referentiehandboek. 

Als u een set-top box in het menu 

AANSLUITINGEN aanmeldt, kunt u ook stand-

byopties voor uw set-top box selecteren. Dit 

betekent dat u kunt kiezen of de aangesloten 

set-top box automatisch naar stand-by gaat. 

De opties zijn: 

UIT BIJ BRONW. ... De set-top box schakelt in als  

u de set-top box selecteert en uit zodra u een 

andere bron selecteert.

UIT ALS TV S-B … De set-top box schakelt in als  

u de set-top box selecteert en uit zodra de 

televisie wordt uitgeschakeld.

ALTIJD AAN … De set-top box staat altijd aan en 

schakelt nooit uit.

MAN. BEDIENING … De set-top box wordt niet 

automatisch aan- en uitgezet. U kunt de set-top 

box handmatig aan- en uitzetten met de 

afstandsbediening van Bang & Olufsen.  

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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>> Toevoegingen aan het referentiehandboek 

SMARTCARD 

Voor het invoeren van een kaart voor toegang tot 

digitale kanalen. 

CA 

Voor het invoeren van een kaart en module voor 

toegang tot digitale satellietkanalen. 

De CA-module heeft één uitstekende rand aan de 

ene kant en twee uitstekende randen aan de andere 

kant. De kant met de twee randen moet naar boven 

gericht zijn. Bij het invoeren van een kaart moet 

de gouden chip van het scherm af gekeerd zijn.

Neem voor meer informatie over compatibele 

kaart- en modulecombinaties contact op met uw 

Bang & Olufsen-dealer. 

Smart Card-lezer en CA-module  

CA MODULE

SMARTCARD

Technische gegevens, functies en het gebruik 

van deze functies kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.

3510296  0902 
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