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*OPMERKING! Satellietzenders (SAT) zijn alleen
beschikbaar als uw BeoVision Avant is voorzien
van een ingebouwde satellietontvanger.
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De BeoVision Avant en de Beo4 gebruiken
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Met de Beo4-afstandsbediening hebt
u toegang tot alle BeoVision Avantfuncties. Wanneer een functie wordt
gebruikt of gewijzigd, kunt u dit
aflezen op de displays van de Beo4
of de televisie

De Beo4-afstandsbediening
gebruiken
Bekijk de basisprincipes van de Beo4afstandsbediening en probeer ze eens uit.
Hieronder wordt een uitleg gegeven van de
toetsen op de Beo4.

De televisie inschakelen

TV

Een satellietzender inschakelen.
Satellietzenders zijn alleen beschikbaar indien
uw Avant is voorzien van een ingebouwde
satellietontvanger

SAT

De videorecorder inschakelen en een band
afspelen

V TAPE

Een aangesloten dvd-speler inschakelen en
een schijf afspelen

DVD

Tweemaal drukken om hier en nu op te
nemen
Zenders kiezen of gegevens invoeren in
schermmenu’s
Het hoofdmenu oproepen voor toegang tot
zenderlijsten, timerinstellingen en andere
instellingsopties

RECORD

0–9

MENU

TV

LIGHT

TV

Op het display van de Beo4 ziet u welke bron
u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST
drukt, welke extra functies beschikbaar zijn

RADIO
CD
A TAPE

Aangesloten audiobronnen inschakelen, als
deze op de BeoVision Avant zijn aangesloten
met een BeoLink-kabel

LIGHT

De lichtbronnen aanpassen, als er een
lichtcontrolesysteem is geïnstalleerd

TEXT

Teletekst inschakelen

RADIO

SAT

DVD

CD

V TAPE

RECORD

A TAPE
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TEXT

0

MENU

De kleurentoetsen geven toegang tot
verschillende functies, afhankelijk van de
gekozen bron
LIST

Extra functies zichtbaar maken in het display
van de Beo4, bijv. STAND*

STOP

Druk hierop om terugspelen van een
videoband of schijf stop te zetten; druk
hierop om het opnemen te stoppen; druk
hierop om terug te gaan naar een vorig menu

GO

Bladeren tussen zenders, hoofdstukken op
een dvd-schijf of cd-tracks; naar boven of
beneden door schermmenuopties bladeren

▲

EXIT

▼

LIST

Een band snel voorwaarts of achterwaarts
spoelen; de cursor van instelling tot instelling
bewegen in een invulmenu

ss tt

Instructies of instellingen accepteren en
opslaan

GO

Geluidsniveau aanpassen; druk op het midden
om geluid uit te schakelen

∧
∨

*Op pagina 59 van het referentiehandboek:
’Toegang tot extra functies via de Beo4’, leest u
hoe u functies kunt toevoegen aan de
standaardfuncties op het display van de Beo4.

EXIT

EXIT
•
•

STOP

BANG & OLUFSEN

Schermmenu’s verlaten
De BeoVision Avant op standby zetten
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Getoonde informatie en
schermmenu’s

Keuzemenu
Menu

Informatie over geselecteerde bronnen wordt
getoond boven in de BeoVision Avant. Via
menu’s op het scherm kunt u extra functies
inschakelen, wijzigen of uitschakelen.

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 13:30 - 14:10 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

V.TAPE
TV

12

VOL

30

De gekozen bron blijft zichtbaar totdat u deze
uitschakelt. Het geluidsniveau is zichtbaar
tijdens het wijzigen en verdwijnt na een paar
seconden.

Invulmenu

Keuzemenu’s gebruiken:
▲ ▼

Druk hierop om door het
keuzemenu te bladeren

0–9

Druk op de nummertoetsen van
de Beo4 om een genummerde
keuze in een lijst te selecteren

GO

Druk op GO om uw keuze in te
voeren

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 13:18 - 14:18 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

Schermmenu’s, zoals hierboven afgebeeld,
bevatten een verticale lijst met opties of een
horizontale lijst met instellingen die u moet
invullen.

Gebruik invulmenu’s
▲ ▼
Druk op ▲ of ▼ om uw keuzes
voor één instelling in een
ss tt
invulmenu te zien, of op ss en
tt om naar een vorige of
volgende instelling te gaan
0–9

Druk op de nummertoetsen van
de Beo4 om een getal als
instelling in te voeren

GO

Druk op GO om uw keuze in te
voeren

In beide menu’s drukt u op STOP om terug te
gaan naar een vorig menu of op EXIT om alle
menu’s te verlaten.

Televisiekijken
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Op deze pagina worden functies
beschreven die u dagelijks gebruikt:
– een tv- of satellietzender kiezen op
nummer;
– naar een andere zender of bron
schakelen;
– een lijst met zenders oproepen op
het scherm;
– de stand van de tv op de op
afstand bedienbare gemotoriseerde
voet aanpassen;
– het geluidsvolume aanpassen.
Al deze functies kunnen worden
uitgevoerd met behulp van de Beo4afstandsbediening, maar u kunt de
stand van de tv ook handmatig
aanpassen.

Een tv- of satellietzender* kiezen
Als u naar een tv- of satellietprogramma wilt
kijken, drukt u op de overeenkomstige toets
op de Beo4. De BeoVision Avant schakelt in
op de zender waar u het laatst naar hebt
gekeken.

Als de BeoVision Avant uitgeschakeld is...
Druk op TV of SAT om de bron
TV
TV 2
in te schakelen. De laatst
bekeken zender verschijnt op
het scherm
0–9

▲
▼

SAT

•

Druk op een zendernummer om
rechtstreeks naar die zender te
gaan
Druk op ▲ of ▼ om van zender
naar zender te gaan
Druk op ieder gewenst moment
op de toets van een andere
bron om die bron in te
schakelen
Druk hierop om de BeoVision
Avant uit te schakelen

Een lijst met zenders bekijken
Alle tv- en satellietzenders staan in
afzonderlijke lijsten die u kunt oproepen op
het scherm. Op de lijsten staan de nummers
en namen van de zenders. De lijsten kunnen
maximaal 99 tvzenders en 119 satellietzenders
bevatten.
TV

Druk op TV of SAT om een bron
in te schakelen

GO

Druk op GO totdat een
zenderlijst op het scherm
verschijnt

ss tt

Druk op ss of tt om naar de
vorige of volgende pagina van
de lijst met zenders te gaan

0–9

Om een zender te kiezen, drukt
u op de Beo4 op het
zendernummer of op ▲ of ▼
tot de cursor op de gewenste
zender staat

▲
▼

GO
EXIT

Om de gekozen zender in te
schakelen, drukt u op GO, of u
drukt op EXIT om het menu te
verlaten

U kunt de zenderlijst ook oproepen door met de
MENU-toets het hoofdmenu te openen, en dan op
3 of 4 drukken om een tv- of satellietlijst te
selecteren.

*OPMERKING! Satellietzenders zijn alleen
beschikbaar als uw BeoVision Avant voorzien is
van een ingebouwde satellietontvanger.

Het volume of de stand van de tv aanpassen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

De stand van de tv aanpassen

Het volume aanpassen of
uitschakelen

Als uw televisie is voorzien van een op afstand
bedienbare voet kunt u hem met behulp van
de Beo4 draaien.

Terwijl u een bron gebruikt, kunt u op ieder
gewenst moment het volume van de tv
aanpassen of het geluid helemaal
uitschakelen.

Als de BeoVision Avant ingeschakeld is...
∧
Druk boven of onder op de
∨
toets om het geluid harder of
zachter te zetten

BBC 1
BBC 2
ITV
SUPER CH
SKY
ZDF
CHILDREN
CNN
........
........
........
EUROSPRT
........
........
MTV

Druk midden op de toets om
het geluid uit te zetten
LIST
STAND
ss tt

De lijst met tv-zenders. Stippellijnen geven aan
dat een zender zonder naam is opgeslagen.
Een leeg vakje geeft aan dat er op die plaats
geen zender is opgeslagen.

0
1
2

Druk op LIST totdat STAND in
het Beo4-display verschijnt
Druk op ss of tt om de
BeoVision Avant naar links of
rechts te draaien, of…
...druk op 0, 1 of 2 om
voorgeprogrammeerde
kijkstanden van de tv te
gebruiken

Kijk op pagina 31 van het referentiehandboek
’Instellingen voor de stand van de tv’, voor meer
informatie over het instellen van tv-posities.

∧
∨

Druk nogmaals boven of onder
op deze toets om het geluid
weer aan te zetten
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Teletekstinformatie opzoeken
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Teletekst is een informatiesysteem op
video dat door de meeste
zendstations gebruikt wordt om
nieuwsberichten, weerberichten en
andere nuttige informatie uit te
zenden.
Als u een zender kiest met een
teletekstservice, hebt u via de
BeoVision Avant toegang tot
teletekstpagina’s. Soms is één pagina
onderverdeeld in een aantal
subpagina’s, die in dezelfde volgorde
steeds herhaald worden.
U kunt teletekstinformatie als volgt
oproepen: schakel teletekst in, kijk
op de indexpagina om het gewenste
paginanummer te vinden en vraag
deze pagina vervolgens op.
Met de Beo4 kunt u door alle
afzonderlijke pagina’s bladeren of
rechtstreeks naar een bepaalde
pagina gaan.

Voornaamste teletekstfuncties
Op de indexpagina van teletekst (pagina 100)
staan de hoofdonderwerpen van de
teletekstinformatie en een lijst met
paginanummers om de informatie eenvoudig
te vinden. Zo kan het nieuws bijvoorbeeld
beginnen op pagina 110, sport op pagina 200
en tv-programma’s op pagina 300.
Als de tv ingeschakeld is...
TEXT
Druk hierop om de teletekstindexpagina op te roepen
0–9

▲
▼

Voer het nummer in van een
teletekstpagina die u wilt zien
Druk hierop om naar de vorige
of de volgende pagina te
bladeren

STOP

Als de huidige pagina is
onderverdeeld in subpagina’s
kunt u op STOP drukken om
het bladeren te onderbreken

0–9

Om een bepaalde subpagina te
bekijken, voert u de viercijferige
code van de gewenste pagina
in, of drukt u op ▲ of ▼ om
naar deze pagina te bladeren

▲
▼

STOP

Druk weer op STOP om verder
te bladeren in de subpagina’s

EXIT

Druk op EXIT om teletekst te
verlaten en terug te gaan naar
de gebruikte bron

Een typische teletekstpagina. Het huidige
paginanummer, zendernaam, datum en tijdstip
verschijnen boven in het scherm, evenals een
getal van drie cijfers dat aangeeft hoever de
paginazoekfunctie gevorderd is.

Toegang krijgen tot favoriete teletekstpagina’s

Als u teletekst aanzet, hebt u met de
BeoVision Avant direct toegang tot
elke gewenste pagina, elke daaraan
gekoppelde subpagina, en ook tot
vier geheugenpagina’s waarmee u
favoriete teletekstpagina’s kunt
vastleggen.
Zo kunt u bijvoorbeeld de
hoofdpunten van het nieuws, de
beursnoteringen, het sportnieuws of
het weerbericht snel en eenvoudig
opvragen.

Favoriete teletekstpagina’s opslaan

Dagelijks gebruik van
geheugenpagina’s

Opgeslagen geheugenpagina’s verschijnen als
eerste op uw scherm als u teletekst oproept*
en met de Beo4 kunt u eenvoudig en snel
door de pagina’s bladeren.

Soms wilt u snel even naar uw
geheugenpagina’s, bijvoorbeeld om ’s
ochtends vóór vertrek nog even de
verkeersinformatie te lezen op teletekst.

Als teletekst actief is
Druk op de nummertoetsen of
0–9
▲
op ▲ ▼ op de Beo4 om naar
▼
een veelgelezen pagina te gaan
LIST
STORE

GO

TV
SAT

Druk hierop om een tv- of
satellietzender met teletekst op
te roepen

TEXT

Druk hierop om teletekst in te
schakelen. Geheugenpagina 1
verschijnt automatisch

ss tt

Druk op ss of tt om naar de
andere geheugenpagina’s te
gaan

Druk op LIST totdat STORE
verschijnt in het Beo4-display
Druk hierop om de huidige
pagina te selecteren als
geheugenpagina

1–4

Voer het nummer van de te
gebruiken geheugenpagina in

GO

Druk hierop om de pagina op
te slaan als geheugenpagina,
of...

EXIT

...druk op EXIT om de STOREfunctie te beëindigen en terug
te keren naar teletekst

Om geheugenpagina’s van een andere
teletekstservice te bekijken, drukt u op EXIT om
terug te keren naar de zender, drukt u op ▲ ▼ of
het zendernummer om van zender te veranderen
en drukt u op TEXT om teletekst op te roepen.

Let op: U kunt set-top box teletekstpagina’s wel
bekijken maar niet als geheugenpagina’s opslaan!

*OPMERKING! Als uw BeoVision Avant via een
BeoLink-kabel verbonden is met een andere
televisie, kunnen opgeslagen geheugenpagina’s
niet gedeeld worden met aangesloten tv’s.
Geheugenpagina’s moeten op elke aangesloten tv
handmatig opgeslagen worden.
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Videobanden laden en afspelen
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U kunt alle functies van de
videorecorder, met uitzondering van
het laden en uitnemen van de band,
uitvoeren met behulp van de Beo4afstandsbediening.
U kunt een geladen band afspelen,
stoppen of stilzetten, terugspoelen of
snel vooruitspoelen, of de band in
twee snelheden stapsgewijs terugen vooruitspoelen. U kunt de band
ook in slow motion laten afspelen.

Een videoband laden
BANG &OLUFSEN

Het laden en uitnemen van videobanden
gebeurt handmatig via de lade aan de
voorzijde van de recorder en het
bedieningspaneel aan de achterzijde van de
BeoVision Avant.

> Schuif de band in de cassettelade midden onder
het scherm.
> Laat de band los als u voelt dat deze in de lade
getrokken wordt.
> Druk op de EJECT-toets op het bedieningspaneel achter de BeoVision Avant-weergavebalk
om een band uit de recorder te nemen.
Laat nooit een band in de lade zitten! Door de
open schuif blijft het systeem ingeschakeld en
verbruikt onnodig energie. Het knipperende
standby-lampje geeft aan dat u de band moet
laden of uitnemen.
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Een videoband afspelen of
stopzetten

Zoeken op een videoband

U kunt een geladen band afspelen door de
videorecorder in te schakelen. De
videorecorder speelt de band af tot het einde,
spoelt hem terug en slaat automatisch af,
tenzij u andere instructies geeft.

Met behulp van de Beo4 kunt u de band in
twee snelheden stapsgewijs vooruit- en
terugspoelen, in slow motion afspelen of
versneld vooruit- of terugspoelen. U kunt ook
terugspoelen via het bedieningspaneel achter
de Avant-weergavebalk.

Als u een band geladen hebt...
Druk op de Beo4 op de toets
V TAPE
1:30
V TAPE om de videospeler in te
schakelen en het afspelen van
een band te starten. De
verstreken tijd of de resterende
tijd verschijnt op de
weergavebalk*

Als de videorecorder ingeschakeld is...
Druk op de Beo4 op de groene
< CUE
of gele toetsen om stapsgewijs
voorwaarts of achterwaarts door
CUE >
een band te spoelen. De
weergavebalk geeft de snelheid
aan

STOP

Druk hierop om het afspelen te
onderbreken

GO

Druk hierop om de band verder
te laten spelen of...

Druk nogmaals om de snelheid
te wijzigen

<< SLOW
SLOW >>

STOP

•

...druk op STOP om de band
volledig te stoppen
Druk hierop om de videorecorder
uit te zetten. Wordt de
videorecorder langer dan acht
minuten niet gebruikt, dan
schakelt hij automatisch uit.

Als u een NTSC-band gebruikt, stopt het afspelen
helemaal wanneer u eenmaal op STOP drukt, en
verschijnt er geen nummer in het display.

Druk op de rode of blauwe
toetsen om de band in slow
motion vooruit- of achteruit af te
spelen. De weergavebalk geeft
de snelheid aan
Druk nogmaals om de snelheid
te wijzigen

ss

<< 1:30

Druk op ss of tt om snel vooruit
of terug te spoelen. De
verstreken tijd of de resterende
tijd* verschijnt op de
weergavebalk

STOP

Druk hierop om de band stop te
zetten, of...

GO

...druk hierop om het afspelen te
hervatten

Als u een NTSC-band gebruikt, kunt u de band
niet vertraagd laten afspelen en verschijnt er geen
nummer in het display.

*OPMERKING! Op pagina 32 van het
referentiehandboek bij ’Videorecordervoorkeuren
instellen’ leest u hoe u kunt opgeven welke
informatie van de videorecorder wordt
weergegeven op het display.

Programma’s opnemen
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Met de VTP-functie
(videoprogrammering via teletekst) in
de videorecorder kunt u teletekst
gebruiken wanneer u de Avant
programmeert voor het opnemen
van programma’s op een later
tijdstip. U kunt de timer ook
handmatig programmeren.

Opnamen programmeren via
teletekst

Als de huidige zender PDC/VPSsignalen (Program Delivery Control/
Video Programming System)
uitzendt, kunt u de instelling zo
afstellen dat het programma altijd in
zijn geheel* wordt opgenomen, ook
al is het tijdstip van uitzending
veranderd.

Als de tv ingeschakeld is...
Druk hierop om teletekst op het
TEXT
scherm op te roepen

U kunt maximaal acht opnamen
programmeren. U kunt ook de status
van alle geprogrammeerde opnamen
controleren door een lijst op het
scherm op te roepen.
U kunt natuurlijk ook meteen
beginnen met het opnemen van het
huidige programma. De
videorecorder blijft opnemen tot de
band vol is, tenzij u andere
instructies geeft.

U kunt een opname van een later
uitgezonden programma instellen via
teletekst.

Zoek de teletekstpagina met
programmagegevens, zoals
beschreven op pagina 8
RECORD

▲ ▼

ss tt

STOP

Druk hierop om de cursor naar
het programma te verplaatsen
dat u wilt opnemen
Druk op elk gewenst moment
hierop om deze functie te
verlaten en terug te keren naar
teletekst

GO

Druk op GO om het
programma te selecteren. Op
de plaats van de cursor ziet u
nu datum, zendernummer en
zendernaam, gevolgd door
’OK?’

ss tt

Als deze informatie onjuist is,
druk dan op ss of tt om door
de informatie te bladeren en ▲
of ▼ om de instellingen te
wijzigen

▲ ▼

GO

*OPMERKING! De PDC/VPS-optie in het V.Tape
Basic Setup-instellingen menu moet ingeschakeld
zijn op ON om een uitgesteld of verlengd
programma op te kunnen nemen. Zie pagina 32
van het referentiehandboek ’Videorecordervoorkeuren instellen’ voor meer informatie over
het V.Tape Basic Setup-instellingenmenu.

Druk hierop om de naam van
het eerste programma of de
begintijd te markeren

Druk op GO om de
voorgeprogrammeerde
timeropname vast te leggen.
RECORD wordt weergegeven

Als u meerdere programma’s wilt opnemen, kunt u
met behulp van de cursor ook andere
programma’s in de lijst markeren.

Als de programma’s niet voorzien zijn van
PDC/VPS-signalen, worden de opnamen
gemarkeerd door begin- en eindtijden, en niet
aangepast aan de gewijzigde uitzendtijden.
Wanneer u een op te nemen programma
vastlegt, worden de tijden afgebeeld boven in
uw scherm.
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Hier en nu opnemen

De lijst met geprogrammeerde
opnamen

Als u het huidige programma of een
programma dat gaat beginnen, wilt opnemen,
kunt u meteen gaan opnemen. Terwijl u
opneemt, kunt u ook naar een ander tvprogramma kijken of de Avant op standby
zetten.

Aan de hand van de Timer index met
geprogrammeerde opnamen kunt u
controleren of er geen overlap is van twee
opnamen. U kunt zender, datum of tijdstip
van opnamen veranderen of wissen.

RECORD
RECORD

TV
0–9

Druk tweemaal op RECORD. De
videorecorder begint met
opnemen op de huidige tv- of
satellietzender
Om een ander programma te
bekijken tijdens de opname,
kiest u het gewenste tvprogramma op de Beo4
Wanneer u een satellietprogramma opneemt, kunt u
niet naar andere satellietprogramma’s kijken!

De lijst met geprogrammeerde opnamen
controleren
> Druk op MENU om het hoofdmenu op te
roepen.
> Druk op GO om het menu Timer record op te
roepen.
> Druk op ss om de cursor op Source of Pr te
zetten en druk op MENU om de Timer index op
te roepen.

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 14:30 - 15:30 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

Timer index

V TAPE
STOP

Druk op V TAPE en dan op
STOP om de opname te
onderbreken

TV
TV
Sat
TV

15
8
101
15

12:30
20:00
06:00
10:00

-

13:30
21:15
07:15
11:00

27 Oct
27 Oct
29 Oct
M . WT . . .

Om een Timer opname te wijzigen...
Wanneer u de Timer index op het scherm ziet...
> Druk op ▼ om de cursor omlaag te bewegen
naar een gewenste opname en druk op GO.
> Druk op ss of tt om door de instellingen te
bladeren en op ▲ of ▼ om ze te wijzigen.
> Via de nummertoetsen op de Beo4 kunt u ook
een nummerinstelling invoeren.

Press MENU to clear timer

RECORD

Druk op RECORD om door te
gaan met de onderbroken
opname of...

TV
SAT

....kies een bron, bijvoorbeeld
TV of SAT, om de opname
helemaal stop te zetten en een
bron in te schakelen

•

Druk op • om het systeem op
standby te zetten

De opname gaat door tenzij deze onderbroken
wordt als u de Avant op standby zet. Een
onderbroken opname stopt dan helemaal.

Om een opname te wissen...
> Roep de Timer index op het scherm en markeer
een timer opname.
> Druk op MENU. In plaats van een
opnamedatum wordt Clear? weergegeven.
> Druk op GO om de timer opname te wissen of
druk op EXIT om hem te bewaren.
> Druk op ▲ of ▼ om andere, te wissen
opnamen te selecteren, of druk op EXIT om alle
menu’s te verlaten.

Thuisbioscoop met de Avant
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Als uw BeoVision Avant voorzien is
van een surround sound-module,
kunt u uw systeem uitbreiden tot
een complete Thuisbioscoop door
vier Bang & Olufsen luidsprekers en
een BeoLab 2-subwoofer* aan te
sluiten.
Wanneer u een van de bronnen in de
BeoVision Avant inschakelt, kunnen
de luidsprekers in een surround
sound-systeem, in- of uitgeschakeld
worden, afhankelijk van het type
geluid dat bij de gebruikte bron
hoort.
BeoVision Avant heeft de
mogelijkheid een luidsprekercombinatie automatisch in te
schakelen. Dit gebeurt wanneer een
uitgezonden programma of een dvdschijf informatie bevat over het
aantal in te schakelen luidsprekers.
Maar u kunt altijd de
luidsprekercombinatie van uw
voorkeur inschakelen.
U kunt ook het beeldformaat
aanpassen om het scherm helemaal
te vullen voor een maximale
thuisbioscoopbeleving.

*OPMERKING! Kijk op pagina 9-12 van het
referentiehandboek voor meer informatie over
het aansluiten van de luidsprekers op de
BeoVision Avant.

Luidsprekers selecteren voor
filmgeluid
Terwijl u naar een film of een programma
kijkt, kunt u de gewenste
luidsprekercombinatie kiezen, als uw systeem
tenminste over verschillende
geluidsinstellingen beschikt.

LIST
SPEAKER

1–5

▲
▼

ss tt

EXIT

Druk op de Beo4 op LIST tot de
tekst SPEAKER verschijnt
Druk op het nummer van de
gewenste luidsprekeroptie. De
geselecteerde luidsprekers
worden automatisch
ingeschakeld
Als u de geluidbalans voor het
programma dat u bekijkt, wilt
wijzigen, drukt u op ▲ of ▼
voor balans tussen de externe
luidsprekers voor en achter, en
drukt u op ss of tt om de balans
tussen de linker- en de
rechterluidspreker aan te passen
Druk op EXIT om SPEAKER van
het Beo4-display te verwijderen
en terug te gaan naar de
gebruikte bron

?
Luidsprekercombinaties
SPEAKER 1
Stereogeluid alleen in Avant-luidsprekers. Voor
programma’s met dialoog, bijvoorbeeld het
journaal.
SPEAKER 2
Stereogeluid in de twee externe luidsprekers
voor. Voor muziek-cd’s.
SPEAKER 3
Avant-luidsprekers en externe luidsprekers voor
ingeschakeld. Voor tv-programma’s in stereo.
SPEAKER 4
Versterkt stereogeluid in de twee externe
luidsprekers voor en achter. Voor muziek-cd’s of
-cassettes.
SPEAKER 5
Surround sound uit alle luidsprekers. Voor
programma’s met Dolby Surround Sound.
Als alleen de twee externe luidsprekers voor zijn
aangesloten op de BeoVision Avant, hebt u alleen
keuze uit SPEAKER 1 – 3.
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Het hele scherm laten vullen
De BeoVision Avant zorgt altijd voor een
optimale vulling van het beeld. Het beeld
wordt automatisch aangepast zodat het
beeldscherm zoveel mogelijk wordt gevuld.
Maar u kunt altijd een voorkeursformaat
kiezen voor uw thuisbioscoopbeleving.

Om een formaat te kiezen...
LIST
Druk op de Beo4 op LIST tot de
FORMAT
tekst FORMAT verschijnt
GO

1–3

▲
▼

▲
▼

EXIT

Druk op GO als u wilt dat de
BeoVision Avant het beeld
optimaliseert, of...
...druk op het nummer van het
gewenste beeldformaat
Als u FORMAT 1 hebt gekozen,
drukt u op ▲ of ▼ om varianten
van dit formaat aan te passen

Beeldformaatopties
FORMAT 1
Voor standaard tv-beelden, zoals rechts
afgebeeld. Er zijn drie instellingen mogelijk: 15:9
(voor het grootste beeld), 14:9 en 4:3 (voor
standaardbeeldformaat).
FORMAT 2
Voor ’letterbox’-beeld (boven en onder een
zwarte balk).
FORMAT 3
Voor 16:9 breedbeeld. FORMAT 3 wordt meestal
automatisch geselecteerd. Is dit niet het geval,
dan kunt u het zelf selecteren.

Druk hierop om het beeld naar
boven of beneden te bewegen
als u FORMAT 2 hebt gekozen.
Druk op EXIT om de FORMATfunctie te verlaten

De bovenste afbeelding laat het
standaardbeeldformaat van de BeoVision Avant
zien, het 15:9 formaat.
De twee afbeeldingen daaronder geven een
indruk van ’letterbox’ in FORMAT 2. Het beeld
wordt aangepast om het scherm optimaal te
vullen.
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