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BeoVision Avant ja Beo4 -järjestelmien esittely
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Beo4-kaukosäätimellä voit ohjata
kaikkia BeoVision Avant -television
toimintoja. Kun toimintoa käytetään
tai sitä muutetaan, tieto tästä näkyy
Beo4:n näytöllä tai television päällä.

Beo4-kaukosäätimen käyttö
Tutustu Beo4-kaukosäätimen
toimintaperiaatteisiin ja kokeile niitä. Beo4:n
näppäinten käyttö selostetaan alla.

Kytke television virta päälle

TV

Kytke satelliittikanavan virta päälle
Satelliittikanavien katselu on mahdollista vain,
jos Avant-televisiossa on sisäänrakennettu
satelliittivastaanotin

SAT

Kytke videonauhurin virta päälle ja aloita
laitteessa olevan videokasetin toisto

DVD

Aloita nauhoitus heti painamalla kahdesti

RECORD

Tuo näytölle päävalikko, josta voit siirtyä
seuraaviin valikoihin: kanavaluettelot,
ajastettu nauhoitus, ajastettu toisto sekä
asetukset

TV

Beo4:n näyttöikkuna näyttää valitun lähteen
tai käytettävissä olevan lisätoiminnon, kun
painat näppäintä LIST

RADIO
CD
A TAPE

Kytke järjestelmän audiolähteen virta päälle,
jos tämä on liitetty BeoVision Avant
-televisioon BeoLink-kaapelilla

LIGHT

Säädä huoneen valaistus, jos valaistuksen
ohjausjärjestelmä on asennettu

TEXT

Siirry tekstitelevisioon

V TAPE

Kytke liitetyn DVD-soittimen virta päälle ja
aloita laitteessa olevaa levyn toisto

Valitse kanava tai anna kuvaruutuvalikkojen
numerot

*Katso ohjekirjan sivua 59, Lisätoimintojen käyttö
Beo4-kaukosäätimellä, jossa neuvotaan, miten
Beo4:n näyttöikkunassa näkyviin toimintoihin
voidaan lisätä muita toimintoja.
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MENU

Värillisten näppäinten kautta pääset erilaisiin
toimintoihin valitsemastasi lähteestä riippuen
LIST

Tuo lisätoiminnot Beo4:n näyttöruudulle,
esim. STAND*

STOP

Lopeta videokasetin tai levyn toisto, lopeta
nauhoitus, valikkotoiminnoissa siirry takaisin
edelliseen valikkoon

EXIT

Poistu kuvaruutuvalikosta

MENU

GO

Siirry kohdasta toiseen kanavien, DVD-levyn
jaksojen tai CD:n kappaleiden välillä. Siirry
ylös- ja alaspäin kuvaruudun
valikkoasetuksissa

▲
▼

•
LIST

EXIT

STOP

Kelaa videonauhaa takaisin- tai eteenpäin.
Siirrä kohdistinta valikon kohtien välillä

ss

tt

Hyväksy ja tallenna ohjeet tai asetukset

GO

Säädä äänenvoimakkuus. Mykistä ääni
painamalla keskeltä

∧
∨

BANG & OLUFSEN

Kytke BeoVision Avant valmiustilaan
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Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja
valikot

Vaihtoehdot
Menu

Valitun lähteen tiedot näkyvät BeoVision
Avantin päällä. Kuvaruudun valikkojen avulla
voit kytkeä lisätoimintoja päälle, pois päältä ja
säätää niitä.

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

Valittu lähde näkyy, kunnes se kytketään pois
päältä. Äänenvoimakkuuden taso näkyy,
kunnes se säädetään, sitten se poistuu
näkyvistä muutaman sekunnin kuluttua.

Asetukset

Vaihtoehtojen valinta:
▲ ▼

Liiku eri vaihtoehtojen välillä

0–9

Valitse vaihtoehto luettelosta
Beo4:n numeronäppäimillä

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

GO

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 13:18 - 14:18 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

Kuten yllä olevasta näkyy, kuvaruutuvalikoissa
on joko pystysuora luettelo eri vaihtoehdoista
tai vaakasuora asetusten luettelo.

Tallenna valinta painamalla GO

Asetusten määrittäminen:
▲ ▼
Ota esiin valittuna oleva asetus
painamalla ▲ tai ▼, tai siirry
ss tt
asetuksesta toiseen painamalla
ss tai tt
0–9

GO

Anna valitsemasi asetuksen
numero Beo4:n
numeronäppäimillä
Tallenna valinta painamalla GO

Sekä vaihtoehtojen että asetusten valikoissa
siirrytään takaisin edelliseen valikkoon painamalla
STOP. Valikoista poistutaan painamalla EXIT.

Television katselu

6

Tällä sivulla esiteltyjä toimintoja
käytetään päivittäin:
– Valitse TV- tai satelliittikanavan
numero;
– Vaihda kanava tai ohjelmalähde;
– Tuo kanavaluettelo näkyviin
kuvaruudulle;
– Säädä moottoroidulla jalustalla
olevan TV:n asento;
– Säädä äänenvoimakkuus.
Kaikkia näitä toimintoja voidaan
ohjata Beo4-kaukosäätimellä, ja
tietystikin voit säätää TV:n asennon
myös käsin.

TV:n tai satelliitti*-kanavan valinta
Kun aloitat TV- tai satelliittikanavan katselun,
paina vastaavan ohjelmalähteen näppäintä
Beo4:ssä. BeoVision Avant valitsee viimeksi
katsellun kanavan.

Kun BeoVision Avant on valmiustilassa...
Valitse lähde painamalla TV tai
TV
TV 2
SAT. Viimeksi katseltu kanava
näkyy kuvaruudulla
0–9

▲
▼

SAT

•

Valitse kanava suoraan
näppäilemällä sen numero

Kanavaluettelon katsominen
Kaikki TV- ja satelliittikanavat näkyvät
erillisissä luetteloissa, jotka saa näkyviin
kuvaruudulle. Kanavien numerot ja nimet
näkyvät luetteloissa. Luetteloissa voi olla 99
TV-kanavaa ja 119 satelliittikanavaa.

TV

Valitse lähde painamalla TV tai
SAT

GO

Tuo kanavaluettelo kuvaruudulle
painamalla pitkään GO

ss

tt

Selaa kanavaluettelon sivuja
taakse- ja eteenpäin painamalla
ss tai tt

0–9

Valitse haluamasi kanava
näppäilemällä kanavan numero
Beo4:n avulla tai painamalla ▲
tai ▼ kunnes kohdistin on
oikean kanavan kohdalla

Vaihda kanavalta toiselle
painamalla ▲ tai ▼
Voit vaihtaa ohjelmalähteen
milloin tahansa painamalla
toisen lähteen näppäintä
Kytke BeoVision Avant
valmiustilaan

▲
▼

GO
EXIT

Aloita valitun kanavan katselu
painamalla GO tai poistu
valikosta painamalla EXIT

Kanavaluettelo voidaan tuoda kuvaruudulle myös
siten, että siirrytään ensin päävalikkoon painamalla
MENU, ja sitten valitaan TV- tai
satelliittikanavaluettelo painamalla 3 tai 4.

*HUOMAA! Satelliittikanavien katselu on
mahdollista vain, jos BeoVision Avant -televisiossa
on sisäänrakennettu satelliittivastaanotin.

TV:n kääntäminen tai äänenvoimakkuuden säätö

1
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4
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6
7
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Katseluasennon säätö

Äänenvoimakkuuden säätö tai
äänen mykistys*

Beo4-kaukosäätimellä moottoroidulla
jalustalla olevan television voi kääntää.

Television äänenvoimakkuutta voidaan säätää
tai ääni voidaan vaimentaa milloin tahansa
ohjelmalähteen ollessa käytössä.

Kun BeoVision Avant on kytketty päälle...
∧
Säädä äänenvoimakkuutta ylös∨
tai alaspäin painamalla
näppäimen reunoista

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

TV-kanavaluettelo. Pisteviivat osoittavat, että
kyseiseen kohtaan on tallennettu kanava, jota
ei ole nimetty. Tyhjä kohta luettelossa
tarkoittaa, ettei kyseiseen kohtaan ole
tallennettu kanavaa.

Mykistä ääni painamalla
näppäimen keskeltä
LIST
STAND

ss

tt

0
1
2

Paina Beo4:n näppäintä LIST
kunnes näyttöruutuun ilmestyy
STAND
Käännä BeoVision Avantin
asentoa vasemmalle tai oikealle
painamalla ss tai tt, tai…
... jos olet tallentanut televisiosi
katseluasennot, paina
näppäintä 0,1, tai 2

Lisätietoja TV:n katseluasentojen tallennuksesta on
Ohjekirjan sivulla 31, kohdassa Katseluasentojen
ohjelmointi ja valmiustila.

∧
∨

Palauta ääni painamalla
näppäimen jompaa kumpaa
reunaa
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Tietojen etsintä teksti-TV:stä
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Tekstitelevisio on tekstimuotoinen
tietojärjestelmä, jota useimmat TVasemat käyttävät uutisten,
säätiedotusten ja muiden yleisesti
kiinnostavien tietojen lähettämiseen.
BeoVision Avant -televisiosta voidaan
lukea tekstitelevision sivuja, mikäli
valitun kanavan palveluihin sisältyy
tekstitelevisio. Joskus yksittäinen sivu
sisältää useita alisivuja, jotka tulevat
esiin yksitellen.
Voit etsiä tietoja tekstitelevisiosta
seuraavalla tavalla: siirry
tekstitelevisiopalveluun, etsi
sisällysluettelon sivulta haluamasi sivu
ja ota se esiin kuvaruudulle.

Tekstitelevision päätoiminnot
Tekstitelevision sivun 100 sisällysluettelosta
löytyvät tekstitelevision tärkeimmät
tietoryhmät ja niiden sivunumerot
tietojenhaun helpottamiseksi. Uutissivut
saattavat alkaa esimerkiksi sivulta 110,
urheilu-uutiset sivulta 200 ja TV-ohjelmatiedot
sivulta 300.
Kun televisio on kytketty päälle...
TEXT
Avaa tekstitelevision sisällyssivu
painamalla TEXT
0–9

▲
▼

Näppäile valitsemasi
tekstitelevision sivunumero
Siirry edelliselle tai seuraavalle
sivulle

STOP

Jos nykyinen sivu sisältää
alisivuja, voit pysäyttää alisivujen
kääntymisen esiin painamalla
STOP

0–9

Avaa haluamasi alisivu
näppäilemällä sen
nelinumeroinen koodi, tai siirry
sivulle painamalla ▲ tai ▼

Beo4:n avulla voidaan siirtyä sivulta
toiselle joko yksitellen tai hypätä
suoraan tietylle sivulle.
▲
▼

STOP

Jatka alisivujen selausta
painamalla STOP

EXIT

Poistu tekstitelevisiosta ja palaa
käyttämääsi ohjelmalähteeseen

Tyypillinen tekstitelevision sivu. Nykyisen sivun
numero, kanavan nimi, päiväys ja kellonaika
näkyvät kuvaruudun yläosassa, samoin kuin
kolmenumeroinen luku, joka näyttää käynnissä
olevan sivunetsinnän tilanteen.

Tekstitelevision suosikkisivujen käyttö

Kun tekstitelevisio käynnistetään,
BeoVision Avantin kautta voidaan
välittömästi käyttää mitä tahansa
sivua, sivuun linkittyvää alisivua sekä
neljää muistisivua, joihin voidaan
tallentaa tekstitelevision useimmin
käytetyt sivut.
Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi
viimeisimmät uutisotsikot,
osakekurssit, urheilutulokset tai
sääennusteet voidaan lukea helposti
ja nopeasti.
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Usein luettujen sivujen tallennnus

Muistisivujen päivittäinen käyttö

Tallennetut muistisivut tulevat esiin
ensimmäisinä avatessasi tekstitelevision*, ja
Beo4:n avulla siirtyminen sivulta toiselle on
nopeaa.

Tekstitelevision muistisivujen käyttö on
nopeaa, esimerkiksi töihin lähdettäessä
tekstitelevisiosta voidaan hakea viimeisimmät
liikennetiedot.

Kun tekstitelevisio on kytketty päälle
Siirry usein käyttämällesi sivulle
0–9
▲
näppäilemällä sivunumero tai
▼
painamalla ▲ ▼ Beo4kaukosäätimellä
LIST
STORE

TV
SAT

Valitse haluamasi TV- tai
satelliittikanava, jossa on
tekstitelevisiopalvelu

TEXT

Kytke tekstitelevisio päälle.
Ensimmäiselle muistisivulle
tallennettu sivu avautuu
automaattisesti

ss

Selaa muistisivuja painamalla
ss tai tt

Paina Beo4:n näppäintä LIST
kunnes näyttöruutuun ilmestyy
STORE

GO

Tallenna valitsemasi sivu
painamalla GO

1–4

Anna sivulle haluamasi
muistisivun numero

GO

Tallenna sivu muistisivuksi
painamalla GO, tai...

EXIT

...keskeytä tallennustoiminto
(STORE) ja siirry takaisin
tekstitelevisioon painamalla EXIT

tt

Kun haluat ottaa esiin toisen ohjelmakanavan
tekstitelevision tallennetut muistisivut, poistu
tekstitelevisiosta painamalla EXIT, valitse sitten
ohjelmakanava painamalla ▲ ▼ tai näppäilemällä
sen numero, ja tuo esiin sen tekstitelevisio
painamalla TEXT.

Huomaa, että set-top boxin tekstitelevision sivuja
voidaan lukea, mutta niitä ei voida tallentaa
muistisivuiksi!

*HUOMAA! Jos BeoVision Avant on liitetty
BeoLink-kaapelilla toiseen televisioon, linkitettyjen
televisioiden muistisivut eivät ole yhteisiä.
Muistisivut on tallennettava käsin jokaiseen
linkitettyyn televisioon.

Videokasetin lataaminen ja toisto
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Kaikkia videonauhurin toimintoja
ohjataan Beo4-kaukosäätimellä
lukuun ottamatta videokasetin
lataamista ja pois ottamista.
Kasetin toisto voidaan aloittaa,
keskeyttää ja lopettaa, sitä voidaan
kelata takaisin- ja eteenpäin sekä
pikakatsella takaisin- ja eteenpäin
kahdella nopeudella. Nauhaa voidaan
toistaa myös hidastettuna.

Videokasetin lataaminen nauhuriin
BANG &OLUFSEN

Videokasetti ladataan nauhuriin laittamalla se
käsin nauhurissa olevaan kasettipesään.
Kasetti poistetaan painamalla
käyttöpaneelissa olevaa EJECT-painiketta.

> Työnnä kasetti kuvaruudun alla olevaan
kasettipesään, jonka kannen sisään työntyvä
kasetti avaa.
> Irrota otteesi, kun tunnet laitteen mekanismin
vetävän kasetin sisään.
> Poista kasetti laitteesta painamalla EJECTnäppäintä BeoVision Avantin tilannenäytön
takana olevassa käyttöpaneelissa.
Älä jätä nauhaa koskaan lokeron avonaiseen
syöttöaukkoon! Avoin läppä pitää järjestelmän
valmiustilassa, jolloin energiaa kuluu turhaan.
Vilkkuva valmiusmerkki pyytää asettamaan nauhan
paikoilleen tai poistamaan sen.
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Kasetin toisto ja pysäytys

Haku kasetilta

Paikalleen laitetun kasetin toisto voidaan
aloittaa käynnistämällä videonauhuri.
Videonauhuri toistaa kasetin loppuun, kelaa
sen alkuun ja katkaisee virran automaattisesti,
ellet anna muita komentoja.

Beo4-kaukosäätimen avulla nauhaa voidaan
pikakatsella eteen- ja taaksepäin, toistaa
hidastettuna sekä kelata eteen- ja taaksepäin.
Nauhaa voidaan kelata taaksepäin myös
Avantin tilannenäytön takana olevasta
käyttöpaneelista.

Kun videokasetti on ladattu nauhuriin...
Käynnistä nauhuri ja aloita toisto
V TAPE
1:30
painamalla Beo4-kaukosäätimen
näppäintä V TAPE.
Tilannenäyttö* näyttää jo
kuluneen tai jäljellä olevan
katseluajan

Kun videonauhuri on käynnissä...
Pikakatsele nauhaa takaisin- tai
< CUE
eteenpäin painamalla Beo4:n
vihreää tai keltaista näppäintä.
CUE >
Tilannenäyttö näyttää
pikakatselunopeuden

STOP
GO

Vaihda nopeutta painamalla
näppäintä uudelleen

Keskeytä toisto
Jatka toistoa, tai...
<< SLOW

STOP

...keskeytä toisto kokonaan
SLOW >>

•

Kytke videonauhuri pois päältä.
videonauhuri sammuu
automaattisesti, jos sitä ei
käytetä kahdeksaan minuuttiin

Kun katsotaan NTSC-videokasettia, toisto
keskeytyy kokonaan painettaessa STOP-näppäintä
ensimmäisen kerran, eikä laskuri tule näkyviin.

Toista nauhaa hidastettuna
takaisin- tai eteenpäin painamalla
Beo4:n punaista tai sinistä
näppäintä. Tilannepalkki näyttää
katselunopeuden
Vaihda nopeutta painamalla
näppäintä uudelleen

ss

<< 1:30

STOP
GO

Kelaa nauhaa takaisin- tai
eteenpäin painamalla ss tai tt.
Tilannenäyttö näyttää kuluneen
tai jäljellä olevan ajan*
Pysäytä nauha, tai...
... jatka nauhan toistoa

Kun katsotaan NTSC-videokasettia,
hidastustoiminto ei toimi eikä laskuri tule näkyviin.

*HUOMAA! Lisätietoja videonauhurin asetuksista
löytyy Ohjekirjan sivulta 32, kohdasta
Videonauhurin asetusten säätö omien
mieltymysten mukaan.

Ohjelman nauhoitus
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Videonauhurin VPT (Video
Programming via Teletext) -toiminnon
avulla tekstitelevision TVohjelmatietoja voidaan käyttää
Avantin ajastetun nauhoituksen
ohjelmointiin. Ajastimen ohjelmointi
voidaan tehdä myös käsin.
Jos nauhoitettava kanava lähettää
PDC/VPS (Program Delivery Control/
Video Programming System)
-signaalit, voit varmistua siitä, että
ohjelma nauhoittuu kokonaan*,
vaikka lähetysasema muuttaisikin
lähetysaikaa.
Voit ohjelmoida ajastimeen
maksimissaan kahdeksan
nauhoitusta. Voit tarkastaa
ohjelmoitujen nauhoitusten tilan
kuvaruudulle näkyviin tulevan
luettelon avulla.
Voit tietenkin aloittaa parhaillaan
lähetettävän ohjelman nauhoituksen
saman tien. Videonauhuri jatkaa
nauhoitusta kunnes nauha on
lopussa, ellei sitä ohjelmoida toisin.

Ajastettu nauhoitus tekstitelevision
TV-ohjelmatiedoista
Voit ajastaa nauhoituksen tekstitelevision TVohjelmien luettelosta.

Kun televisio on kytketty päälle...
Avaa tekstitelevisio
TEXT
Etsi tekstitelevision TVohjelmaluettelo sivun 8
ohjeiden mukaan
RECORD

▲ ▼

ss

tt

STOP

GO

ss

tt

▲ ▼

GO

Valitse ensimmäinen luettelon
ohjelman nimi tai alkamisaika
Siirrä kohdistin haluamasi
ohjelman kohdalle
Keskeytä ohjelmointi ja palaa
tekstitelevisioon
Valitse ohjelma painamalla GO.
Kohdistin näyttää päiväyksen,
kanavan numeron ja nimen,
joita seuraa sitten ”OK?”
Jos tiedot ovat väärin, siirry
oikeaan kohtaan painamalla ss
tai tt ja muuta asetukset
painamalla ▲ tai ▼
Tallenna nauhoituksen asetukset
painamalla GO. RECORD
ilmestyy näkyviin

Jos halutaan nauhoittaa useampia ohjelmia,
kohdistimella jatketaan luettelon ohjelmien
valintaa.

*HUOMAA! V.Tape Basic setup -valikon PDC/VPStoiminnon täytyy olla asennossa On, jotta Avant
nauhoittaa myöhässä olevan tai pitkittyneen
ohjelman oikein. Lisätietoja videonauhurin
asetuksista (V.Tape Basic menu) löytyy Ohjekirjan
sivulta 32, kohdasta Videonauhurin asetusten
säätö omien mieltymysten mukaan.

Jos nauhoitettava kanava ei lähetä PDC/VPSsignaaleja, nauhoitukset ohjelmoidaan antamalla
nauhoituksen alkamis- ja päättymisaika, jolloin
nauhoitus ei mukaudu lähetyksen viivytyksiin tai
pitkittymiseen. Nauhoituksen ohjelmoinnin
yhteydessä ajat näkyvät kuvaruudun yläosassa.
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Nauhoitus tässä ja nyt

Ajastettujen nauhoitusten luettelo

Kun parhaillaan lähetettävä tai juuri alkava
ohjelma halutaan nauhoittaa, nauhoitus
voidaan aloittaa heti. Nauhoituksen aikana
voidaan katsella toista TV-kanavaa tai Avant
voidaan kytkeä valmiustilaan.

Ajastettujen nauhoitusten luettelon eli Timer
indexin avulla voidaan tarkastaa, menevätkö
nauhoitukset päällekkäin. Nauhoitusten
kanava-, päiväys- tai aikatietoja voidaan
vaihtaa, tai nauhoitus voidaan poistaa
kokonaan.

RECORD
RECORD

TV
0–9

Paina kaksi kertaa RECORD.
Videonauhuri aloittaa nyt päällä
olevan TV- tai satelliittikanavan
ohjelman nauhoituksen
Kun haluat katsella toista
ohjelmaa nauhoituksen aikana,
valitse TV-kanava Beo4kaukosäätimellä
Kun nauhoitat satelliittikanavan
ohjelmaa, toisen
satelliittikanavan katselu
samaan aikaan ei ole
mahdollista!

V TAPE
STOP

Keskeytä nauhoitus painamalla
ensin V TAPE ja sitten STOP

Ajastettujen nauhoitusten tilan tarkastaminen
> Tuo päävalikko kuvaruudulle painamalla MENU.
> Siirry ajastettujen nauhoitusten valikkoon Timer
record painamalla GO.
> Siirrä kohdistin kohtaan Source tai Pr painamalla
ss ja siirry sitten Timer index -luetteloon
painamalla MENU.

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Timer index
TV
TV
Sat
TV

15
8
101
15

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

-

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

Press MENU to clear timer

RECORD

TV
SAT

•

Jatka nauhoitusta painamalla
RECORD, tai...
...lopeta nauhoitus ja kytke
ohjelmalähdelähde päälle
valitsemalla TV tai SAT
Kytke järjestelmä valmiustilaan
painamalla

Nauhoitus jatkuu ellei sitä keskeytetä samalla kun
Avant kytketään valmiustilaan. Keskeytetty äänitys
pysähtyy tällöin kokonaan.

Date

1 14:30 - 15:30 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

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

Ajastettujen nauhoitusten asetusten
muuttaminen...
Kun Timer index -luettelo on esillä...
> Vie kohdistin haluamiesi nauhoitustietojen
kohdalle painamalla ▼ ja paina sitten GO.
> Liiku asetusten välillä painamalla ss tai tt, ja
vaihda asetuksia painamalla ▲ tai ▼.
> Numeroasetukset voidaan näppäillä myös
Beo4:n numeronäppäimillä.
Ajastetun nauhoituksen poistaminen...
> Tuo kuvaruudulle Timer index -luettelo ja
valitse nauhoitus, jonka haluat poistaa.
> Paina MENU. Nauhoituksen päiväyksen sijaan
kuvaruudulle ilmestyy Clear?
> Poista ajastettu nauhoitus painamalla GO, tai
säilytä nauhoitus painamalla EXIT.
> Siirry muiden poistettavien nauhoitusten
kohdalle painamalla ▲ tai ▼, tai poistu
valikoista painamalla EXIT.

Avant-kotiteatteri
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Jos BeoVision Avant -televisiossa on
surround-äänimoduuli, järjestelmä
voidaan laajentaa täysin varustetuksi
kotiteatterijärjestelmäksi kytkemällä
siihen neljä Bang & Olufsen
-kaiutinta ja BeoLab 2
-subwoofer*.
Kun kytket päälle yhden BeoVision
Avant -järjestelmän lähteen,
surround-äänijärjestelmään liitetyt
kaiuttimet voidaan kytkeä toimintaan
tai jättää pois riippuen siitä,
minkälainen ääni sopii käyttämääsi
lähteeseen.
BeoVision Avant pystyy valitsemaan
kaiutinyhdistelmän automaattisesti.
Näin tapahtuu, jos lähetetty ohjelma
tai DVD-levy sisältää tiedon siitä,
kuinka monta kaiutinta tulee kytkeä
toimintaan. Tietenkin voit aina myös
valita vapaasti haluamasi
kaiutinyhdistelmän.
Voit myös säätää kuvakoon
kuvaruudun kokoiseksi ja tehdä näin
kotiteatterielämyksestä täydellisen.

*HUOMAA! Lisätietoja kaiuttimien liittämisestä
BeoVision Avantiin löytyy Ohjekirjan sivuilta
9–12.

Elokuvaäänen valinta
Katsellessasi elokuvaa tai ohjelmaa voit kytkeä
päälle haluamasi kaiutinyhdistelmän, mikäli
järjestelmässäsi on erilaisia äänentoistotapoja.

?
LIST
SPEAKER

1–5

▲
▼

ss

tt

EXIT

Paina LIST kunnes Beo4kaukosäätimessä näkyy SPEAKER

Kun haluat säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuuksien välistä
balanssia katsomaasi ohjelmaan
sopivaksi, säädä ulkoisten etu- ja
takakaiuttimien välistä balanssia
painamalla ▲ tai ▼, ja oikean ja
vasemman puolen kaiuttimien
välistä balanssia painamalla
ss tai tt

Kaiutinyhdistelmät
SPEAKER 1
Stereoääni pelkästään Avantin kaiuttimista. Sopii
puheohjelmiin, esim. TV-uutisiin.
SPEAKER 2
Stereoääni kahdesta ulkoisesta etukaiuttimesta.
Sopii CD-levyjen kuunteluun.
SPEAKER 3
Avantin kaiuttimet ja ulkoiset etukaiuttimet.
Stereofonisiin TV-ohjelmiin.
SPEAKER 4
Parannettu stereoääni ulkoisista etu- ja
takakaiuttimissa. Sopii CD-levyjen tai C-kasettien
kuunteluun.
SPEAKER 5
Surround-ääni kaikista kaiuttimista. Sopii
ohjelmiin, joissa on Dolby Surround -ääni.

Siirry takaisin ohjelmalähteeseen
painamalla EXIT, SPEAKER
poistuu samalla Beo4:n näytöltä

Jos BeoVision Avant -järjestelmääsi on liitetty vain
kaksi ulkoista etukaiutinta, sinun on mahdollista
valita SPEAKER 1–3.

Valitse haluamasi
kaiutinvaihtoehdon numero.
Valitut kaiuttimet käynnistyvät
automaattisesti
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Kuvan tekeminen kuvaruudun
kokoiseksi
BeoVision Avant varmistaa, että kuva on aina
mahdollisimman hyvä. Se säätää kuvan
automaattisesti siten, että kuva täyttää
kuvaruudun pinta-alasta mahdollisimman
suuren osan. Kuvasuhde voidaan valita myös
omien mieltymysten mukaan kotiteatteria
varten.

Kuvasuhteen valinta...
LIST
Paina LIST, kunnes Beo4FORMAT
kaukosäätimessä näkyy FORMAT
GO

Jos haluat, että BeoVision Avant
optimoi kuvan, paina GO, tai...

1–3

...paina haluamasi kuvasuhteen
numeroa

▲
▼

▲
▼

EXIT

Jos valitset kuvasuhteen 1,
valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla ▲ tai ▼

Kuvasuhdevaihtoehdot
KUVASUHDE 1
Vakiomalliselle TV-kuvalle, kuten viereisestä
näkyy. Vaihtoehtoja on kolme: 15:9 (suurin
kuva), 14:9 ja 4:3 (perinteinen kuvasuhde).
KUVASUHDE 2
Postilaatikkokuvalle.
KUVASUHDE 3
Laajakuvalle 16:9. KUVASUHDE 3 -vaihtoehdon
valinta tapahtuu yleensä automaattisesti. Jos
näin ei tapahdu, voit valita sen myös itse.

Liikuta kuvaa ylös- ja alaspäin
näiden näppäinten avulla, jos
valitset kuvasuhteen 2
Siirry pois FORMAT-toiminnosta
Ylimmässä kuvassa näkyy BeoVision Avantin
vakio kuvasuhde, joka on 15:9.
Kahdesta yllä olevasta kuvasta näkyy, mitä
postilaatikkokuvalle tapahtuu, kun valitaan
kuvasuhde 2. Kuva mukautuu peittämään
kuvaruudusta suuremman pinta-alan.
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