
BeoVision 8
Új szoftver – Kiegészítés



Képernyőn megjelenő menük

Televízióját új szoftverrel, és 

valószínűleg új hardverrel látták el.  

Ez olyan új funkciókat és 

szolgáltatásokat eredményezett, 

amelyeket ebben a kiegészítésben 

ismertetünk. A kiegészítés csak az 

eredetileg a televízióhoz mellékelt 

Útmutatóhoz képes jelentkező főbb 

eltéréseket ismerteti. 

A televízióban a főbb változások  

a képernyőmenükben és a 

menüelrendezésben tapasztalhatók.

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



Televíziója új szolgáltatásokkal 

gazdagodott.

A távirányító működésére vonatkozó 

általános ismereteket lásd a 

távirányítóhoz mellékelt útmutatóban.

Televíziójának újabb szolgáltatásai

Fekete menük

Televízióján megváltozott a menük színe és 
helye. A menü háttérszíne fekete, a menük 
pedig, átkerültek középről a képernyő bal 
szélére. 

A menü két oldalán a fekete sávok helyett a 
televízió képe látható a jobb oldalon.

Sleep Timer

A Sleep Timer beállítható úgy, hogy egy 
megadott időtartam elteltével kapcsolja ki a 
TV-t.

A Sleep Timer bekapcsolása a Beo4 segítségével …
> A LIST többszöri megnyomásával hívja elő a 

SLEEP funkciót.*1 
> Válasszon a GO többszöri megnyomásával.

A Sleep Timer kikapcsolása a Beo4 segítségével …
> A LIST többszöri megnyomásával hívja elő a 

SLEEP funkciót.*1 
> Nyomja meg többször egymás után a GO-t, 

hogy az OFF legyen látható a képernyőn.

A Sleep Timer bekapcsolása a TV menü 
segítségével … 
> Nyomja meg a MENU gombot a TV SETUP 

menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  
gombot a SLEEP TIMER kiemeléséhez.

> Nyomja meg a GO gombot a SLEEP TIMER 
menü megjelenítéséhez. 

> Válasszon a GO többszöri megnyomásával. 

A Sleep Timer kikapcsolása a TV menü segítségével … 
> Nyomja meg a MENU gombot a TV SETUP 

menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  
gombot a SLEEP TIMER kiemeléséhez. 

> Nyomja meg a GO gombot a SLEEP TIMER 
menü megjelenítéséhez.  

> Nyomja meg a GO-t, hogy az OFF legyen 
látható a képernyőn.
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1*A SLEEP felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 
kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. 
Ha a SLEEP nem áll rendelkezésre a Beo4-en, 
akkor használja a TV menüt.



>> Televíziójának újabb szolgáltatásai 

Lehetőség további HDMI jelforrások 
felvételére. Egy, a HDMI-B aljzathoz 
csatlakoztatott HDMI Expander bármikor be- 
vagy kikapcsolható. 

Ha a CONNECTIONS menüben a HDMI 
EXPANDER-t YES-re állította, akkor a HDMI-B 
opció az AV menükben kicserélődik B1, B2, 
B3, és B4 funkcióra.

Az AV1–4 menükben megváltoztak a 
jelforrások.

SOURCE … Válassza ki a csatlakoztatott jelforrást. 
A kiválasztott opció jelzi, melyik távirányító 
gomb kapcsolja be a jelforrást. Például, ha egy 
jelforrást V.MEM-ként regisztrál, akkor ez a  
V.MEM gomb megnyomására kapcsol be. 

 V.MEM … Ha egy Bang & Olufsen videomagnót, 
vagy bármilyen más videomagnót csatlakoztatott. 

 DVD … Ha egy DVD-lejátszót vagy írót 
csatlakoztatott. 

 DVD2 … Ha egy DVD-lejátszót vagy írót 
csatlakoztatott.

 TV … Ha egy TV készülékként regisztrált  
set-top boxot csatlakoztatott. 

 DTV … Ha egy DTV készülékként regisztrált  
set-top boxot csatlakoztatott.

 DTV2 (V.AUX) … Ha DTV2-ként regisztrálva 
csatlakoztatott egy set-top boxot vagy más 
készüléket.

 V.AUX2 … Ha egy videojáték konzolt 
csatlakoztatott.

 DECODER … Ha egy dekódert csatlakoztatott. 
 PC … Ha egy személyi számítógépet 

csatlakoztatott.
 NONE … Ha nincs külső készülék csatlakoztatva.

Ha rendelkezik Bang & Olufsen felvevővel, akkor 
ezt az AV4 aljzathoz kell csatlakoztatnia. 

Erről bővebben olvashat a BeoVisionhoz mellékelt 
Útmutató ‘Tuner beállítás’ részében.

HDMI Expander AV1–4 jelforrások
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További készülékek regisztrálása

Ha további jelforrásokat vagy készülékeket 
csatlakoztat a televízióhoz, akkor regisztrálnia 
kell azokat a CONNECTIONS menüben.

> Nyomja meg a MENU gombot a TV SETUP 
menü megjelenítéséhez.

> A  megnyomásával emelje ki a 
CONNECTIONS-t.

> Nyomja meg a GO gombot a CONNECTIONS 
menü előhívásához. 

> Az aljzatcsoportok közötti lépkedéshez nyomja 
meg a  vagy a  gombot: AV1, AV2, AV3 és 
AV4.

> 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, 
majd nyomja meg a GO gombot. 

> A  vagy a  megnyomásával lépkedhet a 
különféle modellek között. 

> A  vagy a  megnyomásával lépkedhet a 
különféle készüléktípusok között. 

> Nyomja meg a GO gombot a kiválasztott tétel 
tárolásához. Ha a set-top boxot választotta, 
megjelenik a STANDBY OPTIONS. 

Nyomja meg a STOP gombot, ha vissza akar lépni 
az összes menün keresztül, vagy az EXIT gomb 
megnyomásával lépjen ki közvetlenül minden 
menüből. 

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

store
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A jelforrások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg 
a  vagy a  gombot. 
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