
BeoVision 8
Novo software – Suplemento 



Menus no ecrã 

O seu televisor foi equipado com 

novo software e talvez hardware.  

Isto significa novas funções e 

funcionalidades, descritas neste 

suplemento. O suplemento descreve 

apenas as principais diferenças em 

comparação com o Livro de consulta 

que recebeu originalmente com o 

seu televisor.

As principais alterações no seu 

televisor encontram-se nos menus no 

ecrã e no layout dos menus. 

O sistema expandido de menus no ecrã para o televisor. Os itens de menu a cinzento indicam extras 

opcionais que podem estar ou não presentes no seu sistema. 

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 

As especificações técnicas, as funcionalidades 

e a respectiva utilização estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio.



O seu televisor foi actualizado com 

novas funcionalidades. 

Para informações gerais sobre o 

funcionamento do comando à distância, 

consulte o Livro de consulta que vem 

com o seu comando à distância. 

Novas funcionalidades no seu televisor

Menus escuros

Os menus no seu televisor mudaram de cor e 

posição. A cor de fundo do menu é o preto e 

os menus deslocaram-se do centro do ecrã 

para o lado esquerdo do mesmo.  

Em vez de barras pretas em cada lado do menu, 

a imagem do televisor é apresentada à direita. 

Sleep Timer

Pode definir um Sleep Timer (temporizador), 

o qual desliga o seu televisor após um 

determinado período de tempo. 

Para activar um Sleep Timer utilizando o Beo4… 

> Prima LIST repetidamente para chamar SLEEP.*1 

> Prima GO repetidamente para efectuar a sua 

selecção. 

Para desactivar um Sleep Timer utilizando o Beo4… 

> Prima LIST repetidamente para chamar SLEEP.*1 

> Prima GO repetidamente até OFF surgir no ecrã. 

Para activar um Sleep Timer utilizando o menu TV… 

> Prima MENU para chamar o menu TV SETUP e 

prima  para realçar SLEEP TIMER.  

> Prima GO para chamar o menu SLEEP TIMER.  

> Prima GO repetidamente para efectuar a sua 

selecção. 

Para desactivar um Sleep Timer utilizando o menu 

TV… 

> Prima MENU para chamar o menu TV SETUP e 

prima  para realçar SLEEP TIMER.  

> Prima GO para chamar o menu SLEEP TIMER.  

> Prima GO até OFF surgir no ecrã. 

TV SETUP

TUNING 

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

SOUND

PICTURE

MENU LANGUAGE

select
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1*Para exibir SLEEP no Beo4, tem primeiro de 

adicionar a função à lista de funções do Beo4.  

Se SLEEP não estiver disponível no seu Beo4, 

utilize o menu TV. 



>> Novas funcionalidades no seu televisor 

Tem a possibilidade de adicionar recursos 

HDMI adicionais. A qualquer momento pode 

activar ou desactivar um HDMI Expander ligado 

ao terminal HDMI-B.  

Caso tenha configurado o HDMI EXPANDER 

no menu CONNECTIONS para YES, a opção 

HDMI-B nos menus AV é substituída por B1, 

B2, B3 e B4. 

As fontes nos menus AV1–4 mudaram. 

SOURCE … Seleccione a fonte que ligou. A opção 

que seleccionar indica o botão do comando à 

distância que liga a fonte. Por exemplo, uma 

fonte registada como V.MEM é ligada quando 

prime o botão V.MEM. 

 V.MEM ... Caso tenha ligado um videogravador 

Bang & Olufsen ou qualquer outro videogravador. 

 DVD ... Caso tenha ligado um leitor DVD ou 

gravador. 

 DVD2 ... Caso tenha ligado um leitor DVD ou 

gravador.

 TV ... Caso tenha ligado um controlador de 

descodificadores registado como TV. 

 DTV ... Caso tenha ligado um controlador de 

descodificadores registado como DTV. 

 DTV2 (V.AUX) … Caso tenha ligado um 

controlador de descodificadores ou outro 

equipamento registado como DTV2.

 V.AUX2 … Caso tenha ligado uma consola de 

jogos.

 DECODER ... Caso tenha ligado um descodificador. 

 PC ... Caso tenha ligado um computador.

 NONE … Se não tiver qualquer equipamento 

ligado.

Caso possua um gravador Bang & Olufsen, este 

tem de ser ligado à tomada AV4. 

Consulte o capítulo “Configuração do sintonizador” 

no Livro de consulta fornecido com o seu BeoVision 

para mais informações. 

HDMI Expander Fontes AV1–4 

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING

store
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Registar equipamento adicional

Se ligar equipamento adicional ao televisor, 

tem de registar esse equipamento no menu 

CONNECTIONS.

> Prima MENU para chamar o menu TV SETUP.

> Prima  para realçar CONNECTIONS.

> Prima GO para chamar o menu CONNECTIONS.

> Prima  ou  para percorrer os diferentes 

grupos de tomadas: AV1, AV2, AV3 e AV4.

> Prima GO para poder registar um produto 

ligado ao grupo de tomadas realçado.

> Prima  ou  para se movimentar entre as 

tomadas no grupo.  

> Prima  ou  para registar o equipamento que 

ligou à tomada realçada e prima GO. 

> Prima  ou  para percorrer os diferentes 

modelos. 

> Prima  ou  para percorrer os diferentes tipos 

de equipamento. 

> Prima GO para memorizar a selecção. STANDBY 

OPTIONS aparece se estiver seleccionado um 

controlador de descodificadores. 

Prima STOP para voltar aos menus anteriores ou 

prima EXIT para sair directamente de todos os 

menus. 

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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Para alternar entre fontes prima  ou . 
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