
BeoVision 8
Nieuwe software – Aanvulling



Schermmenu’s

Uw televisie is uitgerust met nieuwe 

software en mogelijk ook nieuwe 

hardware, wat resulteert in nieuwe 

functies en kenmerken. Deze 

aanvulling beschrijft deze nieuwe 

functies en kenmerken maar beperkt 

zich tot de voornaamste verschillen 

ten opzichte van de handleiding die 

oorspronkelijk met uw televisie is 

meegeleverd.

De voornaamste veranderingen in uw 

televisie situeren zich in de 

schermmenu’s en de menustructuur.

Het uitgebreide schermmenu voor de televisie. De grijze menu-items verwijzen naar optionele extra’s 

die wel of niet aanwezig zijn in uw systeem.
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Uw televisie werd uitgerust met een 

aantal nieuwe functies.

Algemene informatie over bediening 

met de afstandsbediening vindt u in 

de met uw afstandsbediening 

meegeleverde bedieningshandleiding.

Nieuwe functies in uw televisie

Zwarte menu’s

De televisiemenu’s zijn van kleur en van 

plaats veranderd. De achtergrondkleur van 

de menu’s is zwart en de menu’s zijn 

verplaatst van het midden naar de linkerkant 

van het scherm. 

In plaats van zwarte balken aan weerszijden 

van het menu, wordt nu rechts van het menu 

het televisiebeeld weergegeven.

Sleep Timer

U kunt een Sleep Timer instellen die uw tv na 

een bepaalde tijdsperiode zal uitschakelen.

Een Sleep Timer inschakelen met de Beo4 …

> Druk herhaaldelijk op LIST tot  SLEEP wordt 

weergegeven.*1 

> Druk herhaaldelijk op GO om uw keuze te maken.

Een Sleep Timer uitschakelen met de Beo4 …

> Druk herhaaldelijk op LIST tot  SLEEP wordt 

weergegeven.*1 

> Druk herhaaldelijk op GO tot OFF wordt 

weergegeven op het scherm.

Een Sleep Timer inschakelen via het tv-menu …

> Druk op MENU om het menu TV SETUP te 

openen en druk op  om SLEEP TIMER te 

markeren. 

> Druk op GO om het menu SLEEP TIMER te 

openen.  

> Druk herhaaldelijk op GO om uw keuze te maken. 

Een Sleep Timer uitschakelen via het tv-menu …

> Druk op MENU om het menu TV SETUP te 

openen en druk op  om SLEEP TIMER te 

markeren. 

> Druk op GO om het menu SLEEP TIMER te 

openen. 

> Druk op GO tot OFF wordt weergegeven op het 

scherm.
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1*Als u op het Beo4-display SLEEP wilt oproepen, 

moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst 

met Beo4-functies. Als SLEEP niet beschikbaar is 

op uw Beo4, gebruik dan het tv-menu.



>> Nieuwe kenmerken van uw televisie

U hebt de mogelijkheid om extra HDMI-

bronnen toe te voegen. U kunt op elk moment 

een HDMI Expander die is aangesloten op de 

HDMI-B-aansluiting inschakelen of uitschakelen. 

Als u de HDMI EXPANDER in het menu 

CONNECTIONS hebt ingesteld op YES, dan 

wordt de optie HDMI-B in de AV-menu’s 

vervangen door B1, B2, B3 en B4.

De bronnen in de AV1–4-menu’s zijn gewijzigd.

SOURCE … Selecteer de bron die u hebt 

aangesloten. De optie die u selecteert, geeft 

aan welke toets van de afstandsbediening de 

bron inschakelt. Bijvoorbeeld: een bron 

aangemeld als V.MEM wordt ingeschakeld 

wanneer u op de V.MEM-knop drukt. 

 V.MEM … Als u een videorecorder van Bang & 

Olufsen of een ander merk hebt aangesloten. 

 DVD … Als u een dvd-speler or -recorder hebt 

aangesloten.

 DVD2 … Als u een dvd-speler or -recorder hebt 

aangesloten.

 TV … Als u een set-top box hebt aangesloten 

die is aangemeld als TV. 

 DTV … Als u een set-top box hebt aangesloten 

die is aangemeld als DTV. 

 DTV2 (V.AUX) … Als u een set-top box of 

andere apparatuur hebt aangesloten die is 

aangemeld als DTV2.

 V.AUX2 … Als u een spelconsole hebt 

aangesloten.

 DECODER … Als u een decoder hebt 

aangesloten. 

 PC … Als u een pc hebt aangesloten.

 NONE … Als er geen apparatuur is aangesloten.

Als u een Bang & Olufsen-recorder hebt, moet die 

worden aangesloten op de AV4-aansluiting.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 

‘Tunerinstelling’ in de handleiding meegeleverd 

met uw BeoVision.

HDMI Expander AV1–4 bronnen

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING
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Extra apparatuur aanmelden

Als u extra apparatuur aansluit op de televisie, 

moet u deze aanmelden in het menu 

CONNECTIONS.

> Druk op Menu om het menu TV SETUP te 

openen.

> Druk op  om CONNECTIONS te markeren.

> Druk op GO om het menu CONNECTIONS te 

openen. 

> Druk op  of  om door de verschillende 

aansluitgroepen te bladeren: AV1, AV2, AV3 en 

AV4.

> Druk op GO om een aangesloten product bij de 

gemarkeerde aansluitgroep aan te kunnen melden.

> Druk op  of  om door de aansluitingen in de 

groep te bladeren.

> Druk op  of  om het product dat u hebt 

aangesloten bij de gemarkeerde aansluiting aan 

te melden en druk op GO.

> Druk op  of  om door verschillende 

modellen te bladeren.

> Druk op  of  om door verschillende 

apparatuurtypen te bladeren. 

> Druk op GO om uw selectie op te slaan.  

Als er een set-top box is geselecteerd, wordt 

STANDBY OPTIONS weergegeven. 

Druk op STOP om terug te bladeren door vorige 

menu’s of druk op EXIT om alle menu’s meteen 

te sluiten.

SET-TOP BOX

NOKIA 9800S/02S  1
NOKIA D-BOX II 2
PACE DTR 739-IM 3
PHILIPS DTX627x 4
PACE DSR600 5
SKY DIGITAL 6
CANALdig DK/S/N 7
CANALdigItal I 8
CANALdigital 9
CANALdigital E 10
CANALdigital B+ 11
LYON 1250/97 12
TRIAX DVB655 13
HUMAX VACI 28349 14
SAGEM D-BOX 15
KATHREIN 515/30 16
THOMSON DTI35x 17
ASTON XENA 1600 18

other dvd
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DVD PLAYER/RECORDER

PANASONIC DVD+R  1
PANASONIC DVD+R 2
SAMSUNG D-647R 3
SONY M358-2R 4
SONY M400-RX 5

stb vmem
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Druk op  of  om te schakelen tussen bronnen.



6



7



3510401 0909


	Schermmenu’s
	Nieuwe functies in uw televisie


