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4 BeoVision 1: Pikaohjeet

Beo4-kaukosäätimen käyttö

Tutustu Beo4-kaukosäätimen
toimintaperiaatteisiin ja kokeile niitä.
Näppäimien käyttö selostetaan alla.

*Katso Beo4:n omasta opaskirjasta lisätietoja
ylimääräisten toimintojen lisäämisestä Beo4:n
näytössä näkyviin toimintoihin.

Kun LIST-näppäintä painetaan, Beo4:n
näytössä näkyy valittu lähde tai käytettävissä
oleva lisätoiminto

Siirry SETUP-valikkoon painamalla MENU. Jos
lähteeksi on valittu digiboksi (STB),
MENU-näppäimen painaminen avaa 
Set-top Box Controller -valikon. Jos haluat
avata SETUP-valikon, paina uudelleen MENU

Avaa teksti-TV

Säädä äänenvoimakkuus – mykistä ääni
painamalla keskeltä

Poistu kuvaruutuvalikosta

Kytke BeoVision 1 valmiustilaan

Siirry TV-kanaviin

Kytke järjestelmän lähde ja BeoVision 1 päälle
ja katso digikanavia, videonauhoja tai DVD-

levyjä

Valitse numeronäppäimillä kanavia, 
teksti-TV-sivuja, DVD-jaksoja ja -nimikkeitä

sekä CD-raitoja

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin. Paina 
ss tai tt samalla kun esim. TV on päällä ja

valitse jokin luomasi kanavaryhmä

Valitse näytön vaihtoehto painamalla GO

Selaa kanavia tai valikon kohtia ylös- tai
alaspäin

Tuo lisätoiminnot Beo4:n näyttöön, esim.
FORMAT*

TV

SAT
V TAPE

DVD

0 – 9

ss tt

GO

▲

▼

LIST

TV

FORMAT

MENU

TEXT

∧
∨

EXIT

•

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO
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Kuvaruutunäyttö

Kuvaruutunäyttö antaa tietoja muun muassa
valitusta lähteestä.

Valikkojen käyttö

BeoVision 1:n kuvaruutuvalikot tarjoavat
useita eri vaihtoehtoja. Kun siirryt
valikkojärjestelmään, ensimmäinen
käytettävissä oleva valikko on SETUP-valikko.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 . . . . . . . .

TV  TUNING

back select GO

Valikon nimi

Valikon
vaihtoehdot

Vaihtoehdon 
sisältö

Tietokenttä

Kytke televisio päälle

Siirry TV SETUP -valikkoon

painamalla näppäintä

Selaa valikon vaihtoehtoja

painamalla näppäimiä

Ota esiin asetuksia painamalla 

näppäimiä

Avaa valikko tai tallenna

tekemäsi asetus painamalla

näppäintä

Poistu valikkojärjestelmästä

painamalla näppäintä

TV

MENU

▲

▼

ss tt

GO

EXIT

TV
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BeoVision 1:een viritetty

televisiokanava voidaan hakea

neljällä tavalla…

– Selaamalla kaikkia viritettyjä

kanavia;

– Antamalla haluamasi kanavan

numeron numeronäppäimillä;

– Avaamalla kaikkien viritettyjen

kanavien luettelon;

– Valitsemalla kanavaryhmän. Katso

lisätietoja kohdasta Kanavaryhmien

käyttö.

Televisiota katsellessa BeoVision 1:n

kuvasuhdetta voidaan säätää ja

kääntää televisiota vasemmalle tai

oikealle.

HUOMAA! Katso erillisestä ohjekirjasta lisätietoja

televisiokanavien virittämisestä. Digikanavat ovat

käytettävissä vain, jos BeoVision 1:ssä on

sisäänrakennettu Set-top Box Controller ja

digiboksi on kytketty.

Television katselu

Kaikkien viritettyjen kanavien
selaus

Aloita television katselu painamalla Beo4-
kaukosäätimen TV-näppäintä. Televisio
valitsee automaattisesti kanavan, jota
katseltiin viimeksi.

Kanavaluettelon selaus

Täydellinen käytettävissä olevien
televisiokanavien luettelo avataan valitsemalla
lähde (tässä tapauksessa TV) ja painamalla ja
pitämällä painettuna Beo4-kaukosäätimen
GO-näppäintä. Lisäksi on mahdollista avata
kanavaryhmän kanavaluettelo.

Kytke BeoVision 1 päälle

painamalla näppäintä

Selaa käytettävissä olevia

televisiokanavia painamalla 

▲ tai ▼

Anna haluamasi TV-kanavan

numero painamalla näppäimiä

1–9

Vaihda lähdettä painamalla

toisen lähteen näppäintä, esim.

SAT, jolloin voit katsella

digikanavia

Nykyisen ja edellisen TV-kanavan välillä voidaan

siirtyä painamalla 0.

TV

▲

▼

1 – 9

SAT

Kytke televisio päälle

Ota televisiokanavaluettelo esiin

painamalla ja pitämällä

painettuna

Selaa käytettävissä olevia kanavia

ylös tai alas

Avaa valittu kanava painamalla

näppäintä, tai…

anna haluamasi kanavan numero

Tietyn kanavaryhmän kanavaluettelon
avaaminen…

Kytke televisio päälle

Selaa kanavaryhmiä painamalla

ss tai tt toistuvasti

Avaa valittu ryhmä painamalla

näppäintä

Avaa kanavaryhmän

kanavaluettelo painamalla ja

pitämällä näppäintä painettuna

Katso muiden kanavaryhmien

kanavaluettelot painamalla 

ss tai tt

TV
BBC

GO

▲

▼

GO

0 – 9

TV
BBC

ss tt

MY GROUP

GO

GO

ss tt
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TV  PROGRAM  LIST

  1 DR2
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

more select GO

Television kanavaluettelo on nyt otettu esiin. Siitä

saadaan yleiskatsaus kaikista käytettävissä olevista

televisiokanavista.

Kanavaryhmien luettelo… Ryhmän

televisiokanavat näkyvät myös kaikkien viritettyjen

televisiokanavien luettelossa.

Kuvasuhteen säätö

Kuvaruudun kuva muuttuu valintasi mukaan
16:9-laajakuvaksi tai 4:3-normaalikuvaksi.
Valittua kuvasuhdetta ei tallenneta. Normaali
4:3-kuvasuhde palautetaan, kun siirrytään
toiselle kanavalle tai kun BeoVision 1
kytketään pois päältä.

BeoVision 1:n kääntäminen
vasemmalle tai oikealle

Jos BeoVision 1:ssä on moottorilla toimiva
jalusta, televisiota voidaan kääntää
vasemmalle tai oikealle Beo4-kaukosäätimen
avulla. BeoVision 1:tä voi kääntää myös käsin.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO

Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n

näyttöön tulee FORMAT

Valitse kuvasuhde painamalla 1

tai 2: FORMAT 1 4:3-

normaalikuvalle, tai FORMAT 2

16:9-laajakuvalle

LIST
FORMAT

1 – 2

Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n

näyttöön tulee STAND

Käännä BeoVision 1:tä

vasemmalle tai oikealle, tai

valitse esimääritetty asento

painamalla numeronäppäimiä.

Numero 1 on äärimmäisenä

vasemmalla, numero 9

äärimmäisenä oikealla

Katso erillisen ohjekirjan kohdasta Television

asennon asetukset lisätietoja BeoVision 1:n

katseluasentojen ohjelmoinnista.

LIST
STAND

ss tt

1 – 9
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BeoVision 1:ssä on käytettävissä

useita erilaisia

äänensäätömahdollisuuksia.

Äänenvoimakkuutta voidaan aina

säätää, tai ääni voidaan mykistää

kokonaan.

Jos kanavia lähetetään eri äänityypein

tai kielin varustettuna, voidaan valita

äänityyppi tai kieli.

Jos BeoVision 1:een on kytketty

kaiuttimet, voit valita vapaasti

haluamasi kaiutinyhdistelmän.

Kun BeoVision 1 tai järjestelmään

kytketty lähde kytketään päälle,

kaiuttimet voidaan ottaa käyttöön tai

jättää pois riippuen siitä, minkälainen

ääni sopii valittuun lähteeseen.

Äänen säätö

Äänenvoimakkuuden säätö tai
äänen mykistys

Televisiota katsoessa äänenvoimakkuutta
voidaan säätää milloin tahansa, tai ääni
voidaan mykistää kokonaan.

Äänityypin tai kielen muuttaminen

Mikäli käytettävissä on eri äänityyppejä tai
kieliä, mieluisin äänityyppi voidaan tallentaa
televisiokanavan virityksen yhteydessä. 
Kanavaa katsellessa voidaan kuitenkin valita
toinen äänityyppi tai kieli.

Säädä äänenvoimakkuus

suuremmaksi tai pienemmäksi

painamalla ∧ tai ∨

Mykistä ääni painamalla keskeltä

∧ ja ∨

Saat äänen takaisin painamalla

uudelleen ∧ tai ∨

∧
∨

VOL 26

∧
∨

MUTE

∧
∨

Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n

näyttöön tulee SOUND*

Ota nykyinen äänityyppi esiin

kuvaruutuun

Valitse toinen äänityyppi tai

monikielisen ohjelman kieli

painamalla näppäintä toistuvasti

Poistu SOUND-toiminnosta

painamalla näppäintä

*Jotta SOUND-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä,

toiminto on ensin lisättävä Beo4:n

toimintoluetteloon. Katso lisätietoja Beo4:n

opaskirjasta.

LIST
SOUND

GO
MONO

GO
STEREO

EXIT

HUOMAA! Katso erillisen ohjekirjan kohdasta

Takaseinän liitinpaneeli lisätietoja kaiuttimien

kytkennästä. Katso myös lisätietoja Surround-

äänestä Surround-äänimoduulin mukana

toimitetusta opaskirjasta.
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Kaiuttimien balanssin säätö ja
kaiutinyhdistelmän valinta

Kun BeoVision 1:een on kytketty kaiuttimet,
niiden balanssi voidaan säätää ja
kaiutinyhdistelmä valita koska tahansa.

Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n

näyttöön tulee SPEAKER

Säädä vasemman ja oikean

kaiuttimen balanssi painamalla

näppäimiä

Valitse kaiutinyhdistelmä

painamalla näppäintä

Poistu SPEAKER-toiminnosta

painamalla näppäintä

LIST
SPEAKER

ss tt

1 – 3

EXIT

Kaiutinyhdistelmät
SPEAKER 1

Ääni pelkästään television kaiuttimista. Sopii

puheohjelmiin, esim. TV-uutisiin.

SPEAKER 2

Stereoääni kahdesta ulkoisesta etukaiuttimesta.

BeoLab 2 -subwoofer on aktivoitu. Sopii

musiikki-CD:n kuunteluun.

SPEAKER 3

Television kaiuttimet, ulkoiset etukaiuttimet ja

BeoLab 2 -subwoofer on aktivoitu. Stereofonisiin

TV-ohjelmiin.

Katso erillisen ohjekirjan kohdasta Ääniasetusten

säätö lisätietoja kaiutinyhdistelmien ohjelmoinnista.
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Teksti-TV:stä löytyy valtavasti tietoja.

BeoVision 1 auttaa sinua löytämään

ne nopeasti.

Beo4:n nuolinäppäimet, kuvaruudun

yläreunassa oleva valikkopalkki ja

korostettu kohdistin auttavat sinua

siirtymään haluamallesi sivulle

yhdessä vaiheessa. Kun pääset sinne,

voit pysäyttää alisivut lukeaksesi ne

omalla vauhdillasi.

BeoVision 1 muistaa suosikkisivusi,

auttaa palaamaan edelliselle sivulle,

tuo näkyviin piiloviestit tai auttaa

vaihtamaan toisen kanavan teksti-

TV:seen.

SETUP-toiminnon avulla jokaiseen

käytettävissä olevaan teksti-TV-

palveluun voidaan tehdä jopa 9

suosikki-MEMO-sivua. Kun teksti-

TV:n tekstityssivu tallennetaan

MEMO-sivuksi numero 9, teksti-TV:n

tekstitys näkyy automaattisesti tällä

kanavalla.

Tietojen haku teksti-TV:stä

Teksti-TV:ssä navigointi

Teksti-TV:n sivuilla navigoidaan teksti-TV-sivun
yläreunassa olevan valikkopalkin avulla.

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

Katso teksti-TV:tä painamalla TEXT ja poistu siitä

painamalla EXIT.

Jos painat EXIT ja siirryt teksti-TV:stä pois ennen

haluamasi sivun löytymistä, ruudulla näkyy TEXT,

kun sivu on löytynyt. Katso sivua painamalla GO.

Huomaa, että ilmoitus TEXT ei tule näkyviin, jos

esim. kanavaa vaihdetaan tai teksti-TV:stä

poistutaan valitsemalla uusi lähde (esim. V.TAPE). 

Uudelle sivulle siirtyminen…
> Näppäile haluamasi sivun numero, tai…

> siirrä korostettu kohdistin kohtaan PAGE

painamalla ss. 

> Siirry sivulta toiselle painamalla ▲ tai ▼. Kun

pidät näppäintä painettuna, sivut vaihtuvat

nopeasti.

> Painamalla GO siirrytään hakemistosivuille 

(100, 200, 300 jne.).

Siirtyminen näkyviä sivuviittauksia
käyttämällä…
> Siirrä kohdistin palkin kohtaan POINT

painamalla tt.

> Aseta kohdistin sivulle painamalla GO tai ▼.

> Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä sivuviittaukselle

ja paina GO.

Edelliselle sivulle palaaminen…
> Kun toiselle sivulle siirrytään POINT-toiminnolla,

valikkopalkin POINT muuttuu tekstiksi RETURN.

> Palaa uudelta sivulta edelliselle sivulle

painamalla GO.

RETURN vie takaisin vain yhden askelen. Palaa

muille aiemmin katselluille sivuille PAGE- tai

MEMO-toiminnolla.

Toiseen teksti-TV-palveluun siirtyminen…
> Siirrä kohdistin kohtaan PROGRAM painamalla

tt. 

Jos MEMO-sivuja on luotu, MEMO näkyy

korostettuna, kun teksti-TV kytketään päälle.

Kun MEMO näkyy korostettuna, etsi PROGRAM

painamalla ▲ tai ▼.

> Ota kanavaluettelo esiin painamalla GO.

> Hae haluamasi kanava painamalla ▲ tai ▼.

> Siirry toiseen teksti-TV-palveluun painamalla

GO.



MEMO-sivujen luominen tai
poistaminen

Usein katsotut teksti-TV-sivut voidaan
tallentaa MEMO-sivuiksi, jolloin ne löytyvät
helpommin teksti-TV:tä katseltaessa. Voit
tallentaa yhdeksän suosikkisivua MEMO-
sivuiksi.

MEMO-sivujen käyttö

Jos olet tehnyt suosikkisivuista MEMO-sivuja,
voit selata niitä suoraan.

PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

MEMO-sivun luominen…
> Etsi usein katsomasi sivu.

> Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla 

ss tai tt ja paina GO. Näkyvillä on 9

numeroitua MEMO-paikkaa. Ensimmäinen

näkyy korostettuna.

> Tallenna nykyinen sivu painamalla GO.

Kohdistin siirtyy seuraavaan käytettävissä

olevaan MEMO-paikkaan.

> Valitse seuraava tallennettava teksti-TV-sivu

Beo4:n numeronäppäimillä.

> Tee samoin jokaiselle sivulle, jonka haluat

tallentaa.

> Poistu MEMO-sivujen tallennuksesta siirtämällä

kohdistin kohtaan BACK painamalla ss tai tt ja

paina GO.

Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti

tietyllä kanavalla (kun tekstitys on saatavilla),

tallenna teksti-TV:n tekstityssivu MEMO-sivuksi 9. 

MEMO-sivun poistaminen…
> Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla 

ss tai tt ja paina GO.

> Siirrä kohdistin sille MEMO-sivulle, jonka haluat

poistaa, ja paina keltaista näppäintä. 

> Vahvista painamalla keltaista näppäintä

uudelleen.

Alisivujen vaihtumisen pysäyttäminen...
> Pysäytä alisivujen vaihtuminen painamalla

STOP, tai…

> siirrä kohdistin kohtaan HALT ja paina GO.

HALT-tekstin paikalle tulee neljä numeroa. 

> Siirry haluamallesi alisivulle painamalla ▼ tai ▲

tai näppäilemällä sen numero.

> Aloita sivujen kääntyminen uudelleen

painamalla GO.

Piiloviestien ja vastaavien ottaminen
näkyviin…
> Siirrä kohdistin palkissa kohtaan .

> Vaihda tekstin SETUP tilalle REVEAL painamalla

GO.

> Ota nykyisellä sivulla oleva piiloteksti esiin

painamalla uudelleen GO.

MEMO-sivujen katsominen…
> Avaa teksti-TV painamalla TEXT.
> Siirry MEMO-sivulta toiselle painamalla 

▲ tai ▼.

> Poistu teksti-TV:stä painamalla EXIT.
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Jos olet tallentanut paljon kanavia ja

haluat löytää suosikkisi nopeasti,

kokoa ne ryhmäksi. Tämän jälkeen ei

ole tarpeen selata kanavia, joita ei

käytetä. 

Nimeä ryhmät sen mukaan, ketkä

niitä haluavat katsella – esim. “Isä”

tai “Maija” – tai sen mukaan,

minkälaisia ohjelmia ryhmässä on

kuten “Uutiset” tai “Urheilu”.

Kun olet luonut ja valinnut tietyn

ryhmän, sinun tarvitsee selata vain

tähän ryhmään kuuluvia TV- tai

STB*-kanavia. Jos haluat katsoa

toisen ryhmän kanavia, siirry tähän

ryhmään. Jos haluat nähdä kaikki

viritetyt TV-kanavat, siirry kohdasta

GROUPS kohtaan TV.

*HUOMAA! Jotta BeoVision 1 voisi vastaanottaa

digikanavia (STB), siinä on oltava sisäänrakennettu

Set-top Box Controller ja digiboksin on oltava

kytkettynä.

Kanavaryhmien käyttö

Ryhmän kanavien valinta

Kanavaryhmät saadaan käyttöön aktivoimalla
Groups-tila. Valitse etsimäsi ryhmä
nuolinäppäimillä ja selaa sitten tämän ryhmän
kanavia.

Ryhmien luonti

BeoVision 1:llä voidaan koota 8 erilaista
katsojan tai ohjelmatyypin mukaista
kanavaryhmää. Jokaisessa ryhmässä voi olla 
18 kanavaa. Sama kanava voidaan tallentaa
eri ryhmiin.

Kytke televisio päälle

Siirry vasemmalle tai oikealle,

kunnes näytöllä lukee GROUPS

Kun olet löytänyt haluamasi

ryhmän, valitse se painamalla GO 

Selaa ryhmän kanavia ylös- tai

alaspäin, tai valitse haluamasi

kanavan numero

numeronäppäimillä

Siirry vasemmalle tai oikealle

ryhmästä toiseen – valitse ryhmä

painamalla GO

Ryhmän sisältämät kanavat saadaan näkyviin

Groups-tilassa painamalla ja pitämällä painettuna

GO.

TV

ss tt

MY GROUP

GO
NEWS

▲

▼

1 – 9
TV 2

BBC 

ss tt

SPORT

GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

A

PROGRAM GROUPS

character next 
 accept GO

   1 DR2 DR2
  2  TV2 SKY NEWS
  3  . . . . . . . . ZDF
  4 EUROSPORT RADIO 2
  5 ZDF BBC
  6 ARD
  7  . . . . . . . .
. .
. .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

COPY TV TO MY GROUP

 copy 
 accept GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
new group create group GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
 create GO

12
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Kanavien siirto ryhmän sisällä

Kanavien järjestystä ryhmän sisällä voidaan
muuttaa. Lisäksi ryhmän kanavia voidaan
poistaa.

> Kytke televisio päälle painamalla TV.

> Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU.

PROGRAM GROUPS on valmiiksi korostettu.

> Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla

GO.

> Siirrä kohdistin tyhjän ryhmäpaikan kohdalle

painamalla ▼ ja paina vihreää painiketta, jotta

voit antaa uudelle kanavaryhmälle nimen.

> Anna nimen merkit painamalla ▲ tai ▼. Siirry

seuraavan tai edellisen merkin kohdalle

painamalla ss tai tt.

> Tallenna nimi painamalla GO ja aloita kanavien

kopiointi uuteen ryhmään painamalla uudelleen

GO.

> Etsi kanava, jonka haluat kopioida uuteen

ryhmään, painamalla ▲ tai ▼.

> Kopioi TV-kanava ryhmään painamalla tt.

> Tallenna kanavaryhmä painamalla GO.

> Peruuta edellisten valikoiden kautta painamalla
▲ tai poistu kuvaruutuvalikoista suoraan

painamalla EXIT.

HUOMAA! Digikanavia ei voi yhdistää samaan

ryhmään tavallisten televisiokanavien kanssa.

Lisätietoja STB-kanavaryhmien (eli

digikanavaryhmien) luonnista on erillisen

Ohjekirjan kohdassa Jos sinulla on Set-top Box

Controller.

> Kytke televisio päälle painamalla TV.

> Siirry TV SETUP -valikkoon painamalla MENU.

PROGRAM GROUPS näkyy korostettuna.

> Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla

GO.

> Korosta ryhmä painamalla ▼, ja valitse se

painamalla GO.

> Korosta kanava, jonka haluat siirtää tai poistaa,

painamalla ▼.

> Poista kanava luettelosta painamalla tt, tai

siirrä se toiseen kohtaan painamalla ▲ tai ▼.

> Palauta kanava takaisin luetteloon painamalla

ss, tai poista se painamalla keltaista painiketta.

Kun kanava poistetaan luettelosta, jäljellä

olevat kanavat siirtyvät täyttämään tyhjän

paikan.

> Jos kanava siirrettiin toisen kanavan paikalle,

siirrä tämä kanava uuteen paikkaan.

> Kun olet lopettanut ryhmän kanavien

siirtämisen tai poistamisen, tallenna

kanavaryhmä painamalla GO.

> Peruuta edellisten valikoiden kautta painamalla
▲ tai poistu kuvaruutuvalikoista suoraan

painamalla EXIT.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO
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