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Ny software – Tillæg 



Skærmmenuer 

Dit fjernsyn har fået ny software og 

muligvis også ny hardware. Dette 

medfører nye funktioner, som er 

beskrevet i dette tillæg. Tillægget 

beskriver kun de væsentligste forskelle 

sammenlignet med den vejledning, 

der fulgte med dit fjernsyn.

De væsentligste forskelle er 

forbundet med skærmmenuerne og 

udseendet af disse. 

Fjernsynets udvidede skærmmenuer. De gråtonede menupunkter angiver ekstrafunktioner, der muligvis 

er tilgængelige i systemet. 

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 

Tekniske specifikationer, funktioner og brug 

heraf kan ændres uden varsel.



Dit fjernsyn er blevet opdateret med 

nye funktioner. 

Se vejledningen til din fjernbetjening 

for generelle oplysninger om betjening. 

Nye funktioner i fjernsynet

Sorte menuer

Menuerne i dit fjernsyn har ændret farve og 

placering. Baggrundsfarven i menuerne er 

sort, og menuerne er flyttet fra midten af 

skærmen til venstre side.  

Hvor der før var sorte bjælker på hver side af 

menuen, vises fjernsynsbilledet nu til højre. 

Sleep Timer

Du kan indstille en Sleep Timer til at slukke 

for dit fjernsyn efter en bestemt periode. 

Aktiver en Sleep Timer ved hjælp af Beo4 … 

> Tryk flere gange på LIST for at åbne SLEEP.*1 

> Tryk flere gange på GO for at vælge. 

Deaktiver en Sleep Timer ved hjælp af Beo4 … 

> Tryk flere gange på LIST for at åbne SLEEP.*1 

> Tryk flere gange på GO, indtil OFF vises på 

skærmen. 

Aktiver en Sleep Timer ved hjælp af 

fjernsynsmenuen … 

> Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. 

Tryk derefter på  for at fremhæve SLEEP TIMER. 

> Tryk på GO for at åbne menuen SLEEP TIMER.  

> Tryk flere gange på GO for at vælge. 

Deaktiver en Sleep Timer ved hjælp af 

fjernsynsmenuen … 

> Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. 

Tryk derefter på  for at fremhæve SLEEP TIMER.  

> Tryk på GO for at åbne menuen SLEEP TIMER.  

> Tryk på GO, indtil OFF vises på skærmen. 

TV SETUP

TUNING 

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

SOUND

PICTURE

MENU LANGUAGE

select

3

1*For at få vist SLEEP på Beo4 skal du først føje 

den til listen over funktioner på Beo4. Hvis SLEEP 

ikke er tilgængelig på din Beo4, skal du bruge 

fjernsynsmenuen. 



>> Nye funktioner i fjernsynet 

Du har mulighed for at tilføje yderligere 

HDMI-kilder. Du kan til enhver tid aktivere 

eller deaktivere en HDMI Expander, der er 

tilsluttet stikket HDMI-B.  

Hvis du indstiller HDMI EXPANDER i menuen 

CONNECTIONS til YES, erstattes valgmuligheden 

HDMI-B i AV-menuerne med B1, B2, B3 og B4.

Kilderne i menuerne AV1-4 er ændret. 

SOURCE … Vælg den kilde, du har tilsluttet.  

Den valgte kilde angiver, hvilken knap på 

fjernbetjeningen der tænder for kilden. For 

eksempel tændes kilden, der er registreret som 

V.MEM, når du trykker på knappen V MEM. 

 V.MEM … Hvis du har tilsluttet en Bang & Olufsen 

videooptager eller en videooptager af et andet 

mærke. 

 DVD … Hvis du har tilsluttet en dvd-afspiller 

eller -optager. 

 DVD2 … Hvis du har tilsluttet en dvd-afspiller 

eller -optager.

 TV … Hvis du har tilsluttet en set-top box, der er 

registreret som TV. 

 DTV … Hvis du har tilsluttet en set-top box, der 

er registreret som DTV. 

 DTV2 (V.AUX) … Hvis du har tilsluttet en set-

top box eller andet udstyr, der er registreret 

som DTV2.

 V.AUX2 … Hvis du har tilsluttet en spillekonsol.

 DECODER … Hvis du har tilsluttet en dekoder. 

 PC … Hvis du har tilsluttet en computer.

 NONE … Hvis intet udstyr er tilsluttet.

Hvis du har en Bang & Olufsen optager, skal den 

tilsluttes stikket AV4. 

Se kapitlet Tuneropsætning i den vejledning, der 

fulgte med BeoVision, for yderligere oplysninger.

HDMI Expander AV1-4-kilder 

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING
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Registrer ekstraudstyr

Hvis du slutter ekstraudstyr til fjernsynet, skal 

det registreres i menuen CONNECTIONS.

> Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP.

> Tryk på  for at fremhæve CONNECTIONS.

> Tryk på GO for at åbne menuen CONNECTIONS. 

> Tryk på  eller  for at skifte mellem de 

forskellige stikgrupper: AV1, AV2, AV3 og AV4.

> Tryk på GO for at registrere et tilsluttet produkt 

i den fremhævede stikgruppe.

> Tryk på  eller  for at skifte mellem stikkene i 

gruppen.  

> Tryk på  eller  for at registrere, hvad du har 

tilsluttet i det markerede stik, og tryk på GO.  

> Tryk på  eller  for at skifte mellem forskellige 

modeller.  

> Tryk på  eller  for at skifte mellem forskellige 

typer udstyr.  

> Tryk på GO for at gemme dit valg. STANDBY 

OPTIONS vises, hvis du har valgt en set-top box. 

Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige 

menuer, eller på EXIT for at lukke alle menuer. 

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
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Tryk på  eller  for at skifte mellem kilder. 
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