
BeoVision 8
Ny programvara – Tillägg



Skärmmenyer

Din TV har utrustats med ny 

programvara och eventuellt även 

hårdvara. Detta ger tillgång till nya 

funktioner som beskrivs i detta 

tillägg. Tillägget beskriver endast 

större skillnader jämfört med handboken 

du fick när du köpte din TV.

De huvudsakliga förändringarna 

gäller skärmmenyerna och deras 

upplägg.

TV:ns utökade skärmmenysystem. De grå menyposterna anger tillval som eventuellt kan finnas i ditt system.

TUNING 

 EDIT CHANNELS 

 ADD CHANNELS 

 AUTO TUNING 

 MANUAL TUNING 

  FREQUENCY 

  CHANNEL NO 

  NAME 

  FINE TUNE 

  DECODER 

  TV SYSTEM 

  SOUND 

SLEEP TIMER

PLAY TIMER 

 TIMER ON/OFF 

CONNECTIONS 

 AV1–AV4 

 HDMI EXPANDER 

 LINK TUNING 

  FREQUENCY 

  TV SYSTEM

  MODULATOR 

TUNER SETUP

 TV TUNER 

 DVB-HD

 

SOUND 

 ADJUSTMENT 

 SPEAKER TYPES 

 SPEAKER DISTANCE 

 SPEAKER LEVEL 

 SOUND SYSTEM 

PICTURE 

 BRIGHTNESS 

 CONTRAST 

 COLOUR 

 TINT 

 SIZE 

 HOR. SIZE 

 VERT. SIZE 

 HOR. POSITION 

 VERT. POSITION 

 

MENU LANGUAGE 

 DANSK 

 DEUTSCH 

 ENGLISH 

 ESPAÑOL 

 FRANÇAIS 

 ITALIANO 

 NEDERLANDS 

 SVENSKA 

Med förbehåll för ändringar av tekniska 

specifikationer, funktioner och deras 

användning.



Din TV har uppdaterats med nya 

funktioner.

Allmän information om hur man 

använder fjärrkontrollen finns i 

handboken till fjärrkontrollen.

Nya funktioner i din TV

Svarta menyer

Menyerna i din TV har bytt färg och position. 

Menyernas bakgrundsfärg är svart och de har 

flyttats från mitten till den vänstra delen av 

skärmen.  

Istället för svarta fält på varje sida av menyn, 

visas TV-bilden till höger.

Sleep Timer

Du kan ställa in en Sleep Timer som stänger 

av din TV efter en viss tid.

För att aktivera en Sleep Timer med Beo4 … 

> Tryck upprepade gånger på LIST för att ta fram 

SLEEP.*1 

> Tryck upprepade gånger på GO för att bekräfta 

ditt val.

För att avaktivera en Sleep Timer med Beo4 …

> Tryck upprepade gånger på LIST för att ta fram 

SLEEP.*1 

> Tryck upprepade gånger på GO tills OFF visas 

på skärmen.

För att aktivera en Sleep Timer med TV-menyn …

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP 

och tryck på  för att markera SLEEP TIMER. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn SLEEP TIMER. 

> Tryck upprepade gånger på GO för att bekräfta 

ditt val.

För att avaktivera en Sleep Timer med TV-menyn …

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP 

och tryck på  för att markera SLEEP TIMER. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn SLEEP TIMER. 

> Tryck på GO tills OFF visas på skärmen.

TV SETUP

TUNING 

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

SOUND

PICTURE

MENU LANGUAGE
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1*För att kunna visa SLEEP på Beo4 måste du först 

lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. 

Om SLEEP inte finns tillgängligt på din Beo4, 

använd TV-menyn.



>> Nya funktioner i din TV

Du har möjligheten att lägga till ytterligare 

HDMI-källor. Du kan när som helst aktivera 

eller avaktivera en HDMI Expander ansluten 

till HDMI-B-uttaget. 

Om du ställer in HDMI EXPANDER i menyn 

CONNECTIONS till YES, ersätts alternativet 

HDMI-B i AV-menyerna med B1, B2, B3, och B4.

Källorna i AV1–4-menyerna har ändrats.

SOURCE … Välj den källa som du har anslutit.  

Det alternativ du väljer avgör vilken 

fjärrkontrollknapp som ska användas för att 

sätta på källan. Till exempel sätts en källa 

registrerad som V.MEM på när du trycker på  

V.MEM-knappen.  

 V.MEM … Om du har anslutit en videoinspelare 

från Bang & Olufsen eller annan tillverkare.  

 DVD … Om du har anslutit en DVD-spelare  

eller -inspelare. 

 DVD2 … Om du har anslutit en DVD-spelare 

eller -inspelare.

 TV … Om du har anslutit en set-top box som är 

registrerad som TV. 

 DTV … Om du har anslutit en set-top box som 

är registrerad som DTV.  

 DTV2 (V.AUX) … Om du har anslutit en set-top 

box eller annan utrustning som är registrerad 

som DTV2.

 V.AUX2 … Om du har anslutit en spelkonsol.

 DECODER … Om du har anslutit en dekoder. 

 PC … Om du har anslutit en dator.

 NONE … Om ingen utrustning är ansluten.

Om du har en Bang & Olufsen-inspelare måste 

den anslutas till AV4-uttaget.

Se kapitlet ”Tunerinställningar” i handboken som 

medföljde din BeoVision för mer information.

HDMI Expander AV1–4-källor

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING
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Registrera ytterligare utrustning

Om du ansluter ytterligare utrustning till 

TV:n måste utrustningen registreras i menyn 

CONNECTIONS.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP.

> Tryck på  för att markera CONNECTIONS.

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

CONNECTIONS.  

> Tryck på  eller  för att stega mellan de olika 

uttagsgrupperna: AV1, AV2, AV3 och AV4.

> Tryck på GO för att kunna registrera en ansluten 

produkt till markerad uttagsgrupp.

> Tryck på  eller  för att välja mellan uttag i 

gruppen. 

> Tryck på  eller  för att registrera det du anslutit 

till det markerade uttaget och tryck på GO. 

> Tryck på  eller  för att stega mellan olika 

modeller.  

> Tryck på  eller  för att stega mellan olika 

typer av utrustning. 

> Tryck på GO för att spara valet. STANDBY 

OPTIONS visas om en set-top box är vald. 

Tryck på STOP för att gå bakåt genom tidigare 

menyer eller på EXIT för att avsluta alla menyer.

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

store

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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Tryck på  eller  för att växla mellan källor.. 
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