
BeoVision 7 
Kiegészítés 



Képernyőn megjelenő menük 

Ez a kiegészítés az Útmutató és  

a Referenciafüzet módosításait 

tartalmazza.

A főbb módosítások a képernyőn 

megjelenő menükre, a CONNECTIONS 

menüre és a csatlakozópanalekre 

vonatkoznak. 

A televízió kibővített képernyőmenüjének rendszere. A szürke színben megjelenő menüelemek olyan 
extra opciókat jelölnek, amelyek csak akkor jelennek meg, ha az adott rendszer támogatja őket. 

CHANNEL GROUPS 

TUNING 

 EDIT CHANNELS

 ADD CHANNELS

 AUTO TUNING

 MANUAL TUNING

  SEARCH

  FREQUENCY

  CHANNEL NUMBER

  NAME

  EXTRA

   FINE TUNE

   DECODER

   TV SYSTEM

   SOUND

TIMER RECORDING 

 NOW

 TELETEXT

 RECORD LIST

 MENU

  CHANNEL

  START TIME

  STOP TIME

  DATE

  PDC/VPS

PLAY TIMER 

 TIMER ON/OFF

 TIMER INDEX

 PLAY TIMER PROGRAMMING

  SOURCE

  GROUP

  CHANNEL

  START TIME

  STOP TIME

  DAYS

 WAKE UP TIMER

OPTIONS 

 CONNECTIONS

  AV1

  AV2

  AV3

  AV4

  CAMERA

  PROJECTOR

  HDMI EXPANDER

  LINK

   FREQUENCY

   MODULATOR

 TUNER SETUP

 SOUND

  VOLUME

  BASS

  TREBLE

  SUBWOOFER

  LOUDNESS

 PICTURE

  BRIGHTNESS

  CONTRAST

  COLOUR

  TINT

 CLOCK

  TIME

  DATE
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  YEAR

  SYNCHRONISE

  SHOW CLOCK

 MENU LANGUAGE
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  FRANÇAIS
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  NEDERLANDS

  SVENSKA

STAND POSITIONS 

 VIDEO

 AUDIO

 TV STANDBY



A Referenciafüzethez képest a 

CONNECTIONS menüben kevés 

módosítás történt. 

Ha további jelforrásokat vagy 

készülékeket csatlakoztat a 

televízióhoz, akkor regisztrálnia kell 

azokat a CONNECTIONS menüben.

A CONNECTIONS menü módosításai 

További készülékek regisztrálása

> A TV gomb megnyomásával kapcsolja be a 
televíziót. 

> Nyomja meg a MENU  gombot a TV SETUP 
menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg  
a  gombot az OPTIONS kiemeléséhez. 

> Nyomja meg a GO gombot az OPTIONS menü 
előhívásához. A CONNECTIONS felirat már ki 
van emelve.

> Nyomja meg a GO gombot a CONNECTIONS 
menü előhívásához.

> Az aljzatcsoportok közötti lépkedéshez nyomja 
meg a  vagy a  gombot: AV 1, AV 2, AV 3, 
AV 4, CAMERA, PROJECTOR*, és HDMI 
EXPANDER**. 

> A GO megnyomásával regisztrálhatja a 
csatlakoztatott terméket a kiemelt aljzatcsoportnál. 

> A csoporton belül az aljzatok közötti lépkedéshez 
nyomja meg a  vagy a  gombot. 

> A  vagy a  gomb megnyomásával regisztrálja 
a csatlakoztatott eszközt a kiemelt csatlakozóhoz. 

> Nyomja meg a GO gombot, egy másik 
aljzatcsoport kiválasztásához. 

> A legelső beállítás idején, a beállítások befejezése 
után, a zöld gomb megnyomásával tárolja a 
beállítást, egyébként ...

> ... nyomja meg a GO gombot a beállítás 
tárolásához.

*A PROJECTOR alapbeállítása NO (NEM) ha nincs 
kivetítő csatlakoztatva.

**A HDMI EXPANDER jelzi, hogy csatlakoztatva 
van-e egy HDMI Expander a televízióhoz a HDMI-B 
aljzaton keresztül.

Az AV menük további funkciója

A HDTV rendelkezésre áll az AV 1–4 menükben. 
A SOURCE, AUDIO SOCKET, és IR SOCKET 
opciókra vonatkozóan lásd a Referenciafüzet 
66–67. oldalát.

HDTV ... Ha egy AV aljzathoz csatlakoztatott 
jelforrás HDTV jelet szolgáltat, akkor válassza ki, 
melyik aljzat legyen a HDTV-hez felhasználva. 
Rendelkezésre álló opciók: NO, HDMI-A, HDMI-B***, 
YPbPr és VGA. 

***Ha a HDMI Expander YES (IGEN) állapotra van 
állítva, a HDMI-B opció helyébe a HDMI-B1, HDMI-B2, 
HDMI-B3 és a HDMI-B4 lép. 

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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MEGJEGYZÉS! Az STB(DTV) és az STB(V.AUX) 
jelforrásnév rendre DTV-re illetve DTV2-re lett 
lecserélve. 



A televízió csatlakozópaneljei lehetővé 

teszik jelbeviteli kábelek és különféle 

eszközök – például videomagnó vagy 

csatlakoztatott Bang & Olufsen 

hangrendszer – csatlakoztatását. 

Az aljzatokhoz csatlakoztatott 

készülék(ek) feltétlenül legyen(ek) 

regisztrálva a CONNECTIONS menüben. 

Erről bővebben a Referenciafüzet 14. 

és 40. oldalán olvashat. 

Csatlakozópanelek 

Egyes csatlakozópanel 

~ 
Tápcsatlakozó. 

STAND 
Egy motoros állvány csatlakoztatásához. 

AV 2 
21-tűs aljzat a további videoberendezés AV 
csatlakozására. 

AV 1 
21 tűs csatlakozó további videokészülék, például 
DVD-lejátszó, set-top box dekóder vagy felvevő 
csatlakoztatásához. 

MASTER LINK 
A kompatibilis Bang & Olufsen zenei rendszerek 
csatlakozója. Ez a csatlakozó használható a hang 
átvitelére a BeoLink hálózaton keresztül. 

LINK TV OUT 
Antennakimenet a videojel továbbítására más 
helyiségekbe. 

TV IN 
Antennabemenet a külső antennához vagy 
kábeltévéhez. 

DVB 
Antennabemeneti aljzat digitális tévéjelhez. Csak 
akkor használható, ha a televízió fel van szerelve 
egy külön kapható DVB modullal.

CINEMA CONTROL
Ha televíziója fel van szerelve egy külön kapható 
Cinema Control szolgáltatással, akkor irányíthatja 
például a kivetítő képernyőjét, a fényforrásokat és 
sötétítőket a Bang & Olufsen távirányítóval. Ha 
tovább információkra van szüksége, forduljon 
Bang & Olufsen képviselőjéhez.

POWER LINK CENTRE 
Egy központi hangszóró, például BeoLab 7-1, 
csatlakoztatására. A hangszórók csatlakoztatásáról 
bővebben lásd a hangszórók saját útmutatóját. 

Egyes csatlakozópanel

Kettes csatlakozópanel 

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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Kettes csatlakozópanel 

DATA 
Csak szállodáknál alkalmazott elrendezésben.

DVB DATA 
Szervizelési célokra. 

IR CONTROL OUT (C1 – C4) 
Az AV aljzatok valamelyikéhez csatlakoztatott 
külső készülék infravörös (IR) vezérlőjelei számára. 

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4) 
Az AV aljzatok valamelyikéhez egy csatlakoztatott 
külső készülékről érkező digitális hangjelek számára. 

IR-IN 
Külső IR (infravörös) vevő csatlakozására szolgál, 
amely a házimozi beállítással kapcsolatban 
használatos, amikor a képernyő eltakarja a 
televízió IR vevőjét. 

P1 BtB P2 
Csak szállodáknál alkalmazott elrendezésben. 

AV 3 
21-tűs aljzat a további videoberendezés AV 
csatlakozására. 

HDMI IN (A–B)
HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) 
aljzatok egy HDMI videó jelforrás vagy egy PC 
csatlakoztatására. Az ezekhez az aljzatokhoz 
csatlakoztatott jelforrások bármelyik AV aljzatnál 
regisztrálhatók. Ha HDMI Expander van 
csatlakoztatva, használja a HDMI-B aljzatot. 
Támogatott formátumok:  
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p és 1080i; 60 Hz: 
480i, 480p, 720p és 1080i 
PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 and 
1360 x 768

REAR 
Két aljzat a surround hangrendszer külső hátsó 
hangszóróinak csatlakoztatásához.

FRONT 
Két aljzat a surround hangrendszer külső első 
hangszóróinak csatlakoztatásához. 

SUBWOOFER 
Aljzat a surround hangrendszer egy Bang & 
Olufsen kompatibilis mélynyomójának 
csatlakoztatásához. 

CINEMA CENTRE 
Házimozi elrendezésben, a külső központi hangszóró 
csatlakoztatására használatos aljzat, például, ha a 
képernyő eltakarja a televízió hangszóróját. 

PROJECTOR 
Házimozi elrendezés esetén a kivetítő 
csatlakoztatására. 

AV4 
VIDEO ... Egy videojel csatlakoztatásához. 
R–L … Jobb és bal vonali jel (PC-ről érkező hangjel 
számára). Digitális audió jel beviteléhez használja 
a DIGITAL AUDIO IN aljzatokat (A 1 – A 4), 
beállításhoz pedig az AV4 csatlakozások menüt. 

Pr – Pb – Y 
Külső készülék csatlakoztatására. 

VGA
PC csatlakoztatására, analóg grafikák fogadásához. 
Az alábbi felbontásokat támogatja: 60 Hz; 
640 x 480,800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 és 
1280 x 720. 
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Kiegészítések a Referenciafüzethez 

HDTV beállítás 

Az ebben a menüben elvégzett beállítások a 
VGA aljzatot használó PC beállításra 
vonatkoznak. 

BRIGHTNESS … A kép fényerejének beállítása. 
CONTRAST … A kép kontrasztjának beállítása. 
COLOUR … A kép színintenzitásának beállítása. 
HOR. SIZE … A kép szélességének beállítása. 
HOR. POSITION … A kép vízszintes helyzetének 

beállítása. 
VERT. POSITION … A kép függőleges helyzetének 

beállítása. 

Ne feledje, hogy a legutóbbi három beállítás csak 
az éppen érvényes képfelbontásra alkalmazható,  
a beállítás idején.

Tuner beállítás

Dönthet úgy, hogy kikapcsolja a TV tunert,  
a DVB tunert, vagy akár mindkettőt. Ha 
kikapcsolja a TV tunert, akkor a TV gombbal 
bekapcsolhat egy csatlakoztatott periféria 
egységet. Ha kikapcsolja a DVB tunert, akkor 
a DTV gombbal bekapcsolhat egy 
csatlakoztatott periféria egységet. 

A belső tuner kiiktatása …  
> A TV gomb megnyomásával kapcsolja be a 

televíziót. 
> Nyomja meg a MENU  gombot a TV SETUP 

menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a 
gombot az OPTIONS kiemeléséhez. 

> Nyomja meg a GO gombot az OPTIONS menü 
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  gombot 
a TUNER SETUP kiemeléséhez.

> A GO megnyomásával hívja elő a TUNER menüt, 
a TV TUNER már ki van emelve.

> A  vagy a  megnyomásával átkapcsolhatja a 
beállításokat ON (BE) vagy OFF (KI) állapotra.

> A  megnyomásával emelje ki a DVB-t. 
> A  vagy a  megnyomásával átkapcsolhatja a 

beállításokat ON (BE) vagy OFF (KI) állapotra.
> A beállítások mentéséhez nyomja meg a GO 

gombot, vagy … 
> … az EXIT gomb megnyomásával kiléphet a 

menükből a módosítások tárolása nélkül.

Fontos! Ha már csatlakoztatott egy Bang & 
Olufsen merevlemezes felvevőt a televízióhoz, 
javasoljuk, hogy ne iktassa ki a TV tunert.

Nagyméretű képújság

A képújság oldal felnagyítása … 
> Nyomja meg a TEXT gombot a képújság 

előhívásához. 
> A  gomb megnyomásával vigye a kiemelt 

kurzort a LARGE-ra. 
> A GO megnyomásával kétszeres méretűre 

növelheti az oldal felső felét. A GO ismételt 
megnyomásával láthatóvá teheti az oldal alsó felét.

> Nyomja meg a GO gombot a normál képújság 
méret visszaállításához. 

Erről bővebben az Útmutatóban a 'Képújság' 
fejezetben olvashat.

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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MEGJEGYZÉS! A DVB csak akkor használható, ha 
a televízió fel van szerelve egy külön kapható DVB 
modullal. 



A televízión látható STAND ADJUSTMENT menü 
eltér a Referenciafüzetben megadottaktól.  
A legelső beállítás során, és ha az elrendezésben 
egy motoros állvány vagy falikar is szerepel, 
akkor felkérés jelenik meg a motoros mozgatás 
szélső pozícióinak beállítására. 

Megjegyzés! A motoros funkció addig nem működik, 
amíg el nem végezték az alábbiakban ismertetett 
kalibrációs eljárást! 

Amikor megjelenik a STAND ADJUSTMENT 
menü … 
> Lépjen a SET LEFTMOST POSITION pontra, majd 

a  megnyomásával fordítsa a televíziót balra, 
teljes kitérésig, amíg el nem éri azt a pozíciót, 
amelyet végkitérésnek szeretne beállítani. 

> Lépjen a SET RIGHTMOST POSITION pontra, 
majd a  megnyomásával fordítsa a televíziót 
jobbra, amíg el nem éri azt a pozíciót, amelyet 
végkitérésnek szeretne beállítani. 

> A GO megnyomásával tárolja az első beállításkor 
kialakított összes beállítást. 

Előtűnik a STAND POSITIONS menü és most 
lehetségessé válik a televízió gyakran használt 
pozícióinak előzetes beállítása – a Referenciafüzet 22. 
oldalán leírtaknak megfelelően. 

Állványbeállítások Automatikus készenlét 

A készenléti opciók változtak a 
Referenciafüzethez képest. 
Egy set-top box CONNECTIONS menüben 
történő regisztrálásakor készenléti állapot 
opciók is kiválaszthatók a készülékhez. Ezzel 
a megoldással megadható, hogy a set-top box 
automatikusan készenléti állapotba váltson. 

A választási lehetőségek az alábbiak: 
OFF AT SOURCE CHANGE … Kiválasztásakor a 

set-top box bekapcsol, más jelforrás kiválasztásakor 
pedig kikapcsol.

OFF AT TV STANDBY … Kiválasztásakor a set-top 
box bekapcsol, és kikapcsol a televízió 
kikapcsolásakor.

ALWAYS ON … A set-top box mindig be van 
kapcsolva, és sosincs kikapcsolva.

MANUAL CONTROL … A set-top box be- és 
kikapcsolása nem automatikus. A manuális 
be-és kikapcsolás a Bang & Olufsen távirányító 
használatát jelenti.  

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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>> Kiegészítések a Referenciafüzethez 

SMARTCARD 
Digitális csatornákhoz használatos kártya 
behelyezésére. 

CA 
Digitális műholdas csatornákhoz használatos 
kártya és modul behelyezésére. 

A CA modulnak van egy kiálló pereme az egyik 
oldalon és két kiálló pereme a másikon. A két 
peremmel ellátott oldal néz felfelé. Egy kártya 
behelyezésekor az aranylapkás oldal nézzen 
mindig a képernyő felé.

A kompatibilis kártya és modul kombinációkkal 
kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a 
Bang & Olufsen viszonteladókhoz. 

Smart Card olvasó és CA modul  

CA MODULE

SMARTCARD

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal  
a kezelés módosításának joga fenntartva.

3500008  0902 
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