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Wprowadzenie do BeoVision Avant i Beo4

Pilot Beo4 zapewnia dost´p do

wszystkich funkcji 

BeoVision Avant. Komunikaty na

wyÊwietlaczu pilota Beo4 lub na

wyÊwietlaczu w górnej cz´Êci

obudowy telewizora informujà o

aktualnie u˝ywanej funkcji 

lub jej zmianie.

W∏àcza telewizor

W∏àcza kana∏ satelitarny. Kana∏y satelitarne
dost´pne sà tylko wówczas, gdy Avant

posiada wbudowany odbiornik satelitarny

W∏àcza magnetowid i rozpoczyna
odtwarzanie kasety

W∏àcza pod∏àczony odtwarzacz DVD i
rozpoczyna odtwarzanie p∏yty

NaciÊnij dwukrotnie, aby natychmiast
rozpoczàç nagrywanie

Przyciski numeryczne s∏u˝à do wybierania
kana∏ów i wprowadzania danych 

w menu ekranowym 

WyÊwietla g∏ówne menu, zapewniajàc dost´p
do list kana∏ów, menu programowania

nagrywania i odtwarzania oraz opcji
konfiguracji  

S∏u˝à do prze∏àczania kana∏ów, rozdzia∏ów na
p∏ytach DVD lub Êcie˝ek CD oraz poruszania

si´ w gór´ i w dó∏ opcji menu ekranowego

S∏u˝à do przewijania kasety wideo do ty∏u i do
przodu oraz przesuwania kursora mi´dzy

opcjami menu 

Akceptuje i zachowuje polecenia i ustawienia 

Reguluje g∏oÊnoÊç; naciÊnij w Êrodku, aby
wyciszyç dêwi´k

U˝ywanie pilota Beo4

Zapoznaj si´ z podstawowymi funkcjami
pilota Beo4 i wypróbuj je. Poni˝ej wyjaÊnione
sà funkcje wszystkich przycisków Beo4.

*Na stronie 59 Podr´cznika u˝ytkownika w

punkcie W∏àczanie dodatkowych funkcji za

pomocà pilota Beo4 znajdziesz informacje na

temat dodawania nowych funkcji do listy funkcji

wyÊwietlanych na pilocie Beo4.

WyÊwietlacz Beo4 wskazuje wybrane êród∏o
lub funkcje dodatkowe dost´pne po
naciÊni´ciu przycisku LIST 

W∏àcza êród∏a dêwi´ku pod∏àczone do
BeoVision Avant za pomocà przewodu
BeoLink

Reguluje oÊwietlenie, jeÊli zainstalowany jest 
system sterowania oÊwietleniem

W∏àcza teletekst

Kolorowe przyciski s∏u˝à do w∏àczania ró˝nych
funkcji w zale˝noÊci od wybranego êród∏a

Pokazuje dodatkowe funkcje 
na wyÊwietlaczu pilota Beo4, np. STAND*
(PODSTAWA)

NaciÊnij, aby zatrzymaç odtwarzanie kasety
wideo lub p∏yty; naciÊnij, aby zatrzymaç
nagrywanie; naciÊnij, aby przejÊç do
poprzedniego menu

Zamyka wszystkie menu ekranowe

Prze∏àcza BeoVision Avant w tryb oczekiwania

BANG & OLUFSEN

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

TV

SAT

V TAPE

DVD

RECORD

0 – 9

MENU

�

�

ss tt

GO

∧

∨

TV

RADIO
CD

A TAPE

LIGHT

TEXT

LIST

STOP

EXIT

•
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WyÊwietlane informacje i menu
ekranowe

Informacje o wybranych êród∏ach 
pojawiajà si´ na pasku wyÊwietlacza w górnej
cz´Êci obudowy BeoVision Avant. Menu
ekranowe umo˝liwiajà w∏àczanie, ustawianie i
wy∏àczanie dodatkowych funkcji.

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Menu

Source Pr Start Stop Date
TV 1 13:18 - 14:18 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

VOL 30

TV 12

V.TAPE Wybrane êród∏o wskazywane jest 

do czasu jego wy∏àczenia. Poziom g∏oÊnoÊci

pokazywany jest w czasie regulacji g∏oÊnoÊci i

znika po kilku sekundach.

Menu ekranowe, takie jak przyk∏adowe menu

przedstawione powy˝ej, zawierajà pionowà

list´ opcji do wyboru lub poziomà list´ 

ustawieƒ do wype∏nienia.

Menu

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Source Pr Start Stop Date
TV 1 13:30 - 14:10 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Menu wype∏niane

Menu opcji

Naciskaj, aby poruszaç si´ po

menu opcji

Naciskaj przyciski numeryczne

pilota Beo4, aby wybieraç z listy

opcje o okreÊlonych numerach

NaciÊnij GO, aby zatwierdziç

swój wybór

� �

0 – 9

GO

U˝ywanie menu opcji:

Naciskaj � lub �, aby obejrzeç

ustawienia dla danej pozycji

menu, lub naciskaj ss i tt, aby

przechodziç od pozycji do

pozycji

WartoÊci liczbowe wprowadza

si´ za pomocà przycisków

numerycznych pilota Beo4

NaciÊnij GO, aby zatwierdziç

swój wybór

� �

ss tt

0 – 9

GO

U˝ywanie menu wype∏nianego:

We wszystkich menu naciÊni´cie przycisku STOP

powoduje powrót do poprzedniego menu, a

przycisk EXIT s∏u˝y do wyjÊcia z wszystkich menu.
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CzynnoÊci opisane na tej stronie to

funkcje u˝ywane na co dzieƒ:

– wybieranie numeru kana∏u

telewizyjnego lub satelitarnego;

– prze∏àczanie na inny kana∏ 

lub êród∏o;

– wyÊwietlanie na ekranie 

listy kana∏ów;

– ustawianie pozycji telewizora na

obrotowej podstawie;

– regulacja g∏oÊnoÊci.

Wszystkie te funkcje mo˝na 

obs∏ugiwaç za pomocà pilota Beo4, a

pozycj´ telewizora mo˝na tak˝e

zmieniaç r´cznie.

Oglàdanie telewizji

Wybór kana∏u telewizyjnego lub
satelitarnego*

Aby oglàdaç kana∏ TV lub TV SAT, naciÊnij
odpowiedni przycisk na pilocie Beo4.
BeoVision Avant w∏àczy ostatnio oglàdany
kana∏.

WyÊwietlanie listy kana∏ów

Wszystkie kana∏y TV i TV SAT zawarte sà w
odr´bnych listach, które mo˝na wyÊwietlaç na
ekranie. Listy podajà numery i nazwy
kana∏ów. Listy mogà zawieraç 99 kana∏ów TV i
119 kana∏ów TV SAT.

*UWAGA! Kana∏y satelitarne dost´pne sà tylko

wówczas, gdy BeoVision Avant posiada

wbudowany odbiornik satelitarny.

NaciÊnij TV lub SAT, aby w∏àczyç

êród∏o. Na ekranie pojawi si´

ostatnio oglàdany kana∏

NaciÊnij numer kana∏u, aby

bezpoÊrednio w∏àczyç dany

kana∏

Naciskaj � lub �, aby

przechodziç kolejno 

od kana∏u do kana∏u

NaciÊnij przycisk innego êród∏a

w dowolnej chwili, aby w∏àczyç

dane êród∏o

NaciÊnij, aby wy∏àczyç BeoVision

Avant

TV
TV 2

0 – 9

� 

�

SAT

•

Wy∏àcz BeoVision Avant i wykonaj

nast´pujàce czynnoÊci...

NaciÊnij TV lub SAT, aby w∏àczyç

êród∏o

NaciÊnij i przytrzymaj GO, aby

wyÊwietliç na ekranie list´

kana∏ów

NaciÊnij ss lub tt, aby wyÊwietliç 

poprzednià lub nast´pnà stron´

listy kana∏ów

Aby wybraç kana∏, który chcesz

oglàdaç, naciÊnij numer tego

kana∏u na pilocie Beo4 albo

naciskaj � lub �, a˝ kursor

znajdzie si´ na wybranym

kanale

Aby w∏àczyç wybrany 

kana∏, naciÊnij GO, lub naciÊnij

EXIT, ˝eby zamknàç menu

TV

GO

ss tt

0 – 9
� 

�

GO
EXIT

JeÊli chcesz wyÊwietliç list´ kana∏ów, mo˝esz

równie˝ nacisnàç MENU, ˝eby wyÊwietliç g∏ówne

menu, a nast´pnie nacisnàç 3 lub 4, aby wybraç

list´ kana∏ów TV lub TV SAT.
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Zmiana kàta ustawienia telewizora

Mo˝esz obracaç telewizor na jego
automatycznej podstawie za pomocà pilota
Beo4. 

Regulacja g∏oÊnoÊci lub wy∏àczanie
dêwi´ku

Podczas korzystania z danego êród∏a mo˝esz
w dowolnej chwili regulowaç g∏oÊnoÊç
dêwi´ku z odbiornika TV lub wy∏àczyç dêwi´k
ca∏kowicie.

Naciskaj LIST na pilocie Beo4, a˝

na wyÊwietlaczu pilota pojawi

si´ opcja STAND (PODSTAWA)

NaciÊnij ss lub tt, aby obróciç

BeoVision Avant w lewo lub w

prawo, lub…

…naciÊnij 0, 1 lub 2, jeÊli

zaprogramowa∏eÊ pozycje

telewizora

LIST
STAND

ss tt

0
1
2

W punkcie „Ustawianie pozycji telewizora –

oglàdanie i tryb oczekiwania” na stronie 31

Podr´cznika u˝ytkownika znajdziesz wi´cej

informacji na temat ustawiania telewizora pod

kàtem odpowiednim do oglàdania.

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19  

Lista kana∏ów TV. Kropkowane linie pokazujà,

˝e dany kana∏ zosta∏ zachowany, ale nie

nazwany. Pusta pozycja na liÊcie wskazuje, ˝e

nie zosta∏ tam zachowany ˝aden kana∏.

NaciÊnij odpowiedni koniec

przycisku, aby zwi´kszyç lub

zmniejszyç g∏oÊnoÊç

NaciÊnij Êrodek przycisku, aby

wyciszyç dêwi´k

NaciÊnij dowolny koniec

przycisku, aby przywróciç

dêwi´k

∧

∨

∧

∨

W∏àcz BeoVision Avant i wykonaj nast´pujàce

czynnoÊci…
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Teletekst to system przekazu

informacji w formacie wideo

u˝ywany przez wi´kszoÊç nadawców

do transmitowania wiadomoÊci,

prognoz pogody i ró˝nych innych

informacji.

JeÊli wybierzesz kana∏ oferujàcy

serwis teletekstowy, 

BeoVision Avant pozwoli Ci otwieraç

strony teletekstu. Niektóre strony

zawierajà kilka podstron, które

pojawiajà si´ kolejno 

w powtarzajàcych si´ cyklach.

Aby otworzyç wybranà stron´

teletekstu, musisz wykonaç

nast´pujàce trzy czynnoÊci: w∏àcz

teletekst, znajdê numer wybranej

strony na stronie indeksowej i

wyÊwietl wybranà stron´.

Pilot Beo4 pozwala przeglàdaç

kolejne strony lub przejÊç

bezpoÊrednio do okreÊlonej strony.

Przeglàdanie stron teletekstu

G∏ówne funkcje teletekstu

Indeks na stronie 100 teletekstu wymienia
g∏ówne kategorie informacji dost´pnych w
teletekÊcie oraz podaje numery stron, aby
u∏atwiç odnajdywanie informacji. Na przyk∏ad
wiadomoÊci mogà zaczynaç si´ na stronie 110,
sport na stronie 200, a wykaz programów
telewizyjnych na stronie 300.

NaciÊnij, aby otworzyç stron´

indeksowà teletekstu

NaciÊnij numer strony

teletekstu, którà chcesz

otworzyç

Naciskaj, aby przejÊç do

poprzedniej lub nast´pnej

strony

JeÊli bie˝àca strona zawiera

podstrony, mo˝esz nacisnàç

STOP, aby zatrzymaç

przewijanie podstron

Aby otworzyç okreÊlonà

podstron´, wprowadê

czterocyfrowy kod danej strony

albo za pomocà przycisków �

lub � przejdê do szukanej

strony

NaciÊnij ponownie STOP, aby

wznowiç przewijanie podstron

NaciÊnij, aby wyjÊç z teletekstu i

powróciç do oglàdania

w∏àczonego êród∏a

TEXT

0 – 9

� 

�

STOP

0 – 9
� 

�

STOP

EXIT

W∏àcz telewizor i wykonaj nast´pujàce

czynnoÊci…
Typowa strona teletekstu. U góry ekranu 

widaç numer otwartej strony, nazw´ kana∏u,

dat´ i godzin´, a tak˝e trzycyfrowy numer

pokazujàcy post´p wyszukiwania stron.



9

Po w∏àczeniu teletekstu BeoVision

Avant zapewnia natychmiastowy

dost´p do dowolnej strony, którà

chcesz otworzyç, oraz po∏àczonych z

nià podstron, a tak˝e czterech stron

pami´ci, które s∏u˝à do zachowania

najcz´Êciej oglàdanych stron

teletekstu.

Oznacza to, ˝e mo˝esz szybko i

∏atwo uzyskaç dost´p do np.

najnowszych wiadomoÊci, informacji

gie∏dowych, wyników sportowych

lub prognozy pogody.

Zachowywanie cz´sto oglàdanych
stron

Zachowane strony pami´ci pojawiajà si´ na
ekranie jako pierwsze po w∏àczeniu
teletekstu*. Pilot Beo4 umo˝liwia ∏atwe i
szybkie przechodzenie od strony do strony.

U˝ywanie stron pami´ci

Mo˝esz chcieç czasem szybko otworzyç strony
pami´ci, np. kiedy wychodzisz do pracy i
chcesz sprawdziç informacje o ruchu
drogowym w serwisie teletekstowym.

Za pomocà przycisków

numerycznych lub � � na

pilocie Beo4 przejdê do strony,

którà cz´sto oglàdasz

Naciskaj LIST na Beo4, a˝ na

wyÊwietlaczu pilota pojawi si´

opcja STORE

(ZACHOWYWANIE)

NaciÊnij, aby wybraç bie˝àcà

stron´

Wprowadê numer strony

pami´ci, której chcesz u˝yç

NaciÊnij, aby zachowaç stron´

pami´ci, lub…

…naciÊnij, aby opuÊciç funkcj´

STORE i wróciç do teletekstu

0 – 9
� 

�

LIST
STORE

GO

1 – 4

GO

EXIT

NaciÊnij, aby w∏àczyç kana∏

telewizyjny lub satelitarny

oferujàcy serwis teletekstowy

NaciÊnij, aby w∏àczyç teletekst.

Strona zachowana jako strona

pami´ci 1 pojawi si´

automatycznie

Naciskaj ss lub tt, aby oglàdaç

inne strony pami´ci

TV
SAT

TEXT

ss tt

W∏àcz teletekst i wykonaj nast´pujàce

czynnoÊci

Otwieranie ulubionych stron teletekstu

Zwróç uwag´, ˝e strony teletekstowe z przystawki

STB mo˝na oglàdaç, ale nie mo˝na ich zachowaç

w pami´ci!

Aby oglàdaç wprowadzone do pami´ci strony

serwisu teletekstowego innego kana∏u, naciÊnij

EXIT na Beo4, ˝eby powróciç do oglàdania kana∏u,

a nast´pnie naciskajàc � � lub numer kana∏u,

zmieƒ kana∏ i naciÊnij TEXT, aby w∏àczyç teletekst.

*UWAGA! JeÊli zestaw BeoVision Avant jest

po∏àczony w ramach systemu BeoLink z innym

telewizorem, strony zachowane w pami´ci nie

b´dà udost´pniane innym pod∏àczonym

telewizorom. Strony pami´ci nale˝y zachowaç

manualnie we wszystkich pod∏àczonych

telewizorach.
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Wszystkie czynnoÊci zwiàzane z

obs∏ugà magnetowidu, poza

wk∏adaniem i wyjmowaniem kaset z

urzàdzenia, wykonuje si´ za pomocà

pilota Beo4.

Mo˝liwe jest odtwarzanie,

wstrzymywanie i zatrzymywanie 

kasety znajdujàcej si´ w

magnetowidzie, przewijanie do ty∏u i

do przodu oraz przyspieszone

odtwarzanie taÊmy do ty∏u i do

przodu (dwie pr´dkoÊci do wyboru).

Mo˝esz równie˝ odtwarzaç taÊm´ w

zwolnionym tempie.

Wk∏adanie i odtwarzanie kaset wideo

Wk∏adanie kasety do magnetowidu

Kasety wideo wk∏ada si´ do podajnika na
przedniej Êciance urzàdzenia. Przycisk do
wysuwania kasety znajduje si´ na panelu
sterowania z ty∏u BeoVision Avant.

BANG &OLUFSEN

> Wsuƒ kaset´ pod pokryw´ podajnika w

Êrodkowej cz´Êci obudowy pod ekranem.

> PuÊç kaset´, kiedy poczujesz, 

˝e mechanizm wciàga jà do komory podajnika.

> NaciÊnij przycisk EJECT na panelu sterowania za

paskiem wyÊwietlacza BeoVision Avant, 

aby wyjàç kaset´.

Nigdy nie zostawiaj kasety na wpó∏ wsuni´tej do

komory podajnika! Otwarta pokrywa utrzymuje

zestaw w gotowoÊci, co powoduje niepotrzebne

zu˝ycie energii. Miganie wskaênika trybu

oczekiwania przypomina o w∏o˝eniu lub wyj´ciu

kasety.



11

*UWAGA! W punkcie „Ustawianie parametrów

magnetowidu” na stronie 32 Podr´cznika

u˝ytkownika podane sà dodatkowe wskazówki

na temat wyboru informacji pokazywanych na

wyÊwietlaczu.

W∏àczanie i wy∏àczanie odtwarzania

Mo˝esz rozpoczàç odtwarzanie kasety
poprzez w∏àczenie magnetowidu.
Magnetowid odtworzy taÊm´ do koƒca,
przewinie jà do poczàtku i wy∏àczy si´
automatycznie, jeÊli nie wydasz innych
poleceƒ.

Przeszukiwanie taÊmy

Za pomocà pilota Beo4 mo˝esz w∏àczaç
przyspieszone odtwarzanie taÊmy do przodu i
do ty∏u, odtwarzanie w zwolnionym tempie
oraz przewijanie do ty∏u i do przodu.
Polecenie przewijania do ty∏u mo˝na równie˝
wydaç z panelu sterowania znajdujàcego si´
za paskiem wyÊwietlacza Avant.

NaciÊnij przycisk V TAPE na

pilocie Beo4, aby w∏àczyç

magnetowid i rozpoczàç

odtwarzanie kasety.

Na pasku wyÊwietlacza pojawi

si´ czas, który up∏ynà∏, lub czas 

pozosta∏y do koƒca taÊmy*

NaciÊnij, aby wstrzymaç

magnetowid

NaciÊnij, aby wznowiç

odtwarzanie, lub…

…naciÊnij, aby ca∏kowicie

zatrzymaç magnetowid

NaciÊnij, aby wy∏àczyç

magnetowid. JeÊli magnetowid

nie jest u˝ywany przez ponad

osiem minut, urzàdzenie wy∏àczy

si´ automatycznie

V TAPE
1:30

STOP

GO

STOP

•

W∏ó˝ kaset´ do magnetowidu i wykonaj

nast´pujàce czynnoÊci...
NaciÊnij zielony lub ˝ó∏ty przycisk

na pilocie Beo4, aby odtwarzaç

taÊm´ w przyspieszonym tempie

do ty∏u lub do przodu. Pasek 

wyÊwietlacza pokazuje pr´dkoÊç

odtwarzania

NaciÊnij ponownie, aby zmieniç

pr´dkoÊç

NaciÊnij czerwony lub niebieski

przycisk na Beo4, aby odtwarzaç

taÊm´ w zwolnionym tempie do

ty∏u lub do przodu. Pasek

wyÊwietlacza pokazuje pr´dkoÊç

odtwarzania

NaciÊnij ponownie, aby zmieniç

pr´dkoÊç

NaciÊnij ss lub tt, aby przewinàç

taÊm´ do ty∏u lub do przodu.

Pasek wyÊwietlacza pokazuje

czas, który up∏ynà∏ lub pozosta∏

do koƒca taÊmy*

NaciÊnij, aby zatrzymaç taÊm´,

lub…

…naciÊnij, aby wznowiç

odtwarzanie

< CUE

CUE >

<< SLOW

SLOW >>

ss

<< 1:30

STOP

GO

W∏àcz magnetowid i wykonaj nast´pujàce

czynnoÊci...

JeÊli odtwarzasz taÊm´ z nagraniem w standardzie

NTSC, jednokrotne naciÊni´cie STOP spowoduje

ca∏kowite zatrzymanie odtwarzania, a odczyt

licznika nie pojawi si´ na wyÊwietlaczu.

JeÊli odtwarzasz taÊm´ z nagraniem w standardzie

NTSC, niemo˝liwe jest odtwarzanie w zwolnionym

tempie, a odczyt licznika nie pojawi si´ na

wyÊwietlaczu.



12

Funkcja programowania wideo z

teletekstu (Video Programming via

Teletext – VPT) dost´pna w

magnetowidzie pozwala korzystaç z

teletekstowego wykazu programów

telewizyjnych przy programowaniu

nagrywania programów na Avant.

Programator nagrywania mo˝esz

tak˝e ustawiç manualnie.

JeÊli bie˝àcy kana∏ emituje sygna∏y

PDC/VPS (Program Delivery Control –

sygnalizacja emisji programów/Video

Programming System – system

programowania wideo), 

BeoVision Avant zapewni nagranie

ca∏ego programu*, nawet jeÊli czas

emisji zostanie zmieniony.

Mo˝esz zaprogramowaç osiem

nagraƒ. Mo˝esz tak˝e sprawdzaç

status wszystkich zaprogramowanych 

nagraƒ, wyÊwietlajàc na ekranie list´

zaprogramowanych nagraƒ. 

Istnieje oczywiÊcie mo˝liwoÊç

natychmiastowego nagrania

bie˝àcego programu. Magnetowid

b´dzie kontynuowaç nagrywanie a˝

do koƒca taÊmy, chyba ˝e wydasz

inne polecenie.

Nagrywanie programu

Programowanie nagrywania z tele-
tekstowego wykazu programów TV

Mo˝esz zaprogramowaç nagrywanie
programu ze strony teletekstowej
zawierajàcej wykaz programów telewizyjnych.

NaciÊnij, aby wyÊwietliç teletekst

na ekranie

Odszukaj stron´ z wykazem

programów telewizyjnych w

sposób opisany na stronie 8

NaciÊnij, aby wyÊwietliç nazw´

pierwszego programu na liÊcie 

lub czas rozpocz´cia

Naciskaj, aby przesunàç kursor

do programu, który chcesz

nagraç

NaciÊnij w dowolnej chwili, aby

opuÊciç funkcj´ i wróciç do

teletekstu

NaciÊnij GO, aby wybraç 

program. Kursor zmieni si´,

pokazujàc dat´, numer i nazw´

kana∏u, a na koƒcu „OK?”

JeÊli te dane sà niew∏aÊciwe,

naciskaj s s lub tt, aby poruszaç

si´ po danych. Zmieƒ

ustawienia za pomocà

przycisków � lub �

NaciÊnij GO, aby zachowaç

ustawienie programatora

nagrywania. Pojawi si´ RECORD

(NAGRYWANIE)

TEXT

RECORD

� �

ss tt

STOP

GO

ss tt

� �

GO

W∏àcz telewizor i wykonaj nast´pujàce

czynnoÊci…
JeÊli na bie˝àcym kanale nie jest emitowany

sygna∏ PDC/VPS, programator zrealizuje nagrania

wed∏ug ustawionych czasów rozpocz´cia i

zakoƒczenia i nie dostosuje si´ do opóênionych

lub przed∏u˝onych emisji. Po zaprogramowaniu

nagrywania u góry ekranu widaç b´dzie

ustawione czasy.

JeÊli chcesz nagraç wi´cej programów, mo˝esz

dalej podÊwietlaç wymienione programy kursorem.*UWAGA! Opcja PDC/VPS w menu ustawieƒ

magnetowidu V.Tape Basic setup musi byç

ustawiona na On (W∏àczona), aby magnetowid

Avant nagrywa∏ opóênione lub przed∏u˝one

programy. Punkt Ustawianie parametrów

magnetowidu na stronie 32 Podr´cznika

u˝ytkownika zawiera informacje na temat menu

V.Tape Basic Setup.
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Natychmiastowe nagrywanie

JeÊli chcesz nagraç program, który w danej
chwili oglàdasz lub który ma si´ w∏aÊnie
zaczàç, mo˝esz w ka˝dej chwili rozpoczàç
nagrywanie. W czasie nagrywania mo˝esz
tak˝e oglàdaç inny program telewizyjny lub
prze∏àczyç Avant w tryb oczekiwania.

Lista zaprogramowanych nagraƒ

Lista zaprogramowanych nagraƒ Timer index

pozwala na sprawdzenie, czy
zaprogramowane nagrania nie nak∏adajà si´.
Mo˝esz zmieniç kana∏, dat´ lub czas nagraƒ
albo ca∏kowicie je anulowaç.

NaciÊnij dwukrotnie RECORD.

Magnetowid zacznie nagrywaç

program z bie˝àcego kana∏u TV

lub TV SAT

Aby oglàdaç inny program w

czasie nagrywania, wystarczy

wybraç na pilocie Beo4

program, który chcesz oglàdaç

JeÊli nagrywasz program

satelitarny, nie jest mo˝liwe

oglàdanie innych programów

satelitarnych poza tym, który

jest nagrywany!

NaciÊnij V TAPE, a nast´pnie

STOP, aby wstrzymaç

nagrywanie

NaciÊnij RECORD, aby wznowiç

wstrzymane nagrywanie, lub…

…wybierz jakieÊ êród∏o, np. TV

lub SAT, aby ca∏kowicie

zatrzymaç nagrywanie 

i w∏àczyç dane êród∏o

NaciÊnij •, aby prze∏àczyç

zestaw w tryb oczekiwania

RECORD
RECORD

TV
0 – 9

V TAPE
STOP

RECORD

TV
SAT

•

Nagrywanie b´dzie kontynuowane, chyba ˝e

zosta∏o wstrzymane przed prze∏àczeniem Avant w

tryb oczekiwania. W takim przypadku wstrzymane

nagrywanie zostanie ca∏kowicie zatrzymane.

Sprawdzanie statusu zaprogramowanych

nagraƒ

> NaciÊnij MENU, aby wyÊwietliç na ekranie

g∏ówne menu.

> NaciÊnij GO, aby wyÊwietliç menu Timer record.

> Naciskaj ss, aby przesunàç kursor do Source lub

Pr, a nast´pnie naciÊnij MENU, aby wyÊwietliç

list´ zaprogramowanych nagraƒ Timer index.

Zmiana ustawienia zaprogramowanego

nagrania…

Po wyÊwietleniu na ekranie listy

zaprogramowanych nagraƒ Timer index…

> NaciÊnij �, aby przesunàç kursor w dó∏ do

wybranego nagrania, i naciÊnij GO.

> Naciskaj ss lub tt, aby przeglàdaç ustawienia, a

zmiany wprowadê za pomocà � lub �. 

> Mo˝esz równie˝ wpisaç dane za pomocà

przycisków numerycznych na pilocie Beo4.

Anulowanie zaprogramowanego nagrania…

> WyÊwietl na ekranie list´ zaprogramowanych

nagraƒ Timer index i podÊwietl wybrane

ustawienie.

> NaciÊnij MENU. Zamiast daty nagrania pojawi

si´ opcja Clear? (Anulowaç?).

> NaciÊnij GO, aby usunàç zaprogramowane

nagranie, lub EXIT, aby je zachowaç.

> Naciskaj � lub �, aby wybraç inne

zaprogramowane nagrania, które chcesz

usunàç, albo naciÊnij EXIT, ˝eby zamknàç

wszystkie menu.

Menu

1 Timer record

2 Timer play

3 TV list

4 Setup

Source Pr Start Stop Date
TV 1 14:30 - 15:30 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Timer index

TV 15 12:30 - 13:30 27 Oct
TV 8 20:00 - 21:15 27 Oct
Sat 101 06:00 - 07:15 29 Oct
TV 15 10:00 - 11:00 M . WT . . .

Press MENU to clear timer
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JeÊli BeoVision Avant jest

wyposa˝ony w modu∏ surround

sound, mo˝esz rozszerzyç swój

zestaw o cztery g∏oÊniki 

Bang & Olufsen oraz g∏oÊnik

subwoofer BeoLab 2*, aby otrzymaç

kompletny system kina domowego. 

Po w∏àczeniu jednego ze êróde∏ w

Twoim zestawie BeoVision Avant

mo˝esz w∏àczaç i wy∏àczaç g∏oÊniki

nale˝àce do systemu surround

sound, w zale˝noÊci od tego, jaki

rodzaj dêwi´ku jest odpowiedni dla

w∏àczonego êród∏a.

BeoVision Avant mo˝e

automatycznie w∏àczaç odpowiednie

g∏oÊniki. Dzieje si´ tak, gdy

emitowany program lub p∏yta DVD

zawiera informacje na temat liczby

g∏oÊników, które powinny byç

w∏àczone. U˝ytkownik zawsze ma

jednak mo˝liwoÊç w∏àczenia

dowolnej konfiguracji g∏oÊników

zgodnie z w∏asnymi preferencjami.

Mo˝esz ponadto regulowaç wymiary

obrazu, tak aby wype∏nia∏ ca∏y ekran, 

zapewniajàc efekt kina domowego.

*UWAGA! Opis pod∏àczania g∏oÊników do

BeoVision Avant znajdziesz na stronach 9–12

Podr´cznika u˝ytkownika.

Kino domowe z zestawem Avant

Dobór g∏oÊników do Êcie˝ki
dêwi´kowej filmu

Oglàdajàc film lub program, mo˝esz wybraç
konfiguracj´ g∏oÊników, którà chcesz w∏àczyç,
jeÊli w Twoim zestawie dost´pne sà ró˝ne
tryby dêwi´ku.

Naciskaj LIST na pilocie Beo4, a˝

pojawi si´ opcja SPEAKER

(G¸OÂNIK)

NaciÊnij numer wybranej

konfiguracji g∏oÊników. Wybrane

g∏oÊniki w∏àczà si´ automatycznie

JeÊli chcesz wyregulowaç

równowag´ dêwi´ku dla

oglàdanego programu, naciskaj

� lub �, aby ustawiç

równowag´ mi´dzy przednimi i

tylnymi g∏oÊnikami

zewn´trznymi; naciskaj ss lub tt,

aby ustawiç równowag´ mi´dzy

lewymi i prawymi g∏oÊnikami

NaciÊnij EXIT, aby usunàç opcj´

SPEAKER z wyÊwietlacza Beo4 i

powróciç do êród∏a, którego

u˝ywa∏eÊ

LIST
SPEAKER

1 – 5

�

�

ss tt

EXIT

?
Konfiguracje g∏oÊników
SPEAKER 1

Dêwi´k stereo tylko w g∏oÊnikach Avant. Do

programów z dialogami, np. wiadomoÊci

telewizyjnych.

SPEAKER 2

Dêwi´k stereo w dwóch przednich 

g∏oÊnikach zewn´trznych. Do nagraƒ

muzycznych na p∏ytach CD.

SPEAKER 3

W∏àczone g∏oÊniki Avant i przednie g∏oÊniki

zewn´trzne. Do telewizyjnych programów

stereo.

SPEAKER 4

Wzmocniony dêwi´k stereo w przednich i

tylnych g∏oÊnikach zewn´trznych. Do nagraƒ

muzycznych na p∏ytach CD lub taÊmach.

SPEAKER 5

Dêwi´k surround sound ze wszystkich

g∏oÊników. Do programów w systemie Dolby

Surround Sound.

JeÊli do BeoVision Avant pod∏àczone sà tylko dwa

przednie g∏oÊniki zewn´trzne, mo˝esz wybraç tylko

opcje SPEAKER 1–3.
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Ustawianie formatu obrazu

BeoVision Avant zawsze zapewnia Ci
optymalny obraz. Urzàdzenie automatycznie
dostosowuje obraz, tak aby wype∏nia∏ jak
najwi´kszà cz´Êç ekranu. Zawsze jednak
mo˝esz wybraç inny format obrazu w kinie
domowym, zgodnie z w∏asnymi preferencjami.

Naciskaj LIST na pilocie Beo4, a˝

pojawi si´ opcja FORMAT

NaciÊnij, jeÊli chcesz, aby

BeoVision Avant wybra∏

optymalny format obrazu, 

w przeciwnym wypadku…

…naciÊnij numer wybranego

formatu obrazu

JeÊli wybra∏eÊ Format 1, za

pomocà przycisków � lub �

wybierz jednà z opcji dost´pnych

w tym formacie

Naciskaj, aby przesuwaç obraz w

gór´ lub w dó∏, jeÊli wybra∏eÊ

Format 2

NaciÊnij, aby wyjÊç z funkcji 

FORMAT

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

�

�

�

�

EXIT

Wybór formatu... Formaty obrazu do wyboru
FORMAT 1

Standardowy obraz telewizyjny, jak na ilustracji z

prawej strony. Dost´pne sà trzy opcje: 15:9

(najwi´kszy obraz), 14:9 i 4:3 (standardowy

format obrazu).

FORMAT 2

Obraz w formacie „letterbox”.

FORMAT 3

Obraz szerokoekranowy 16:9. FORMAT 3 jest

zwykle wybierany automatycznie. JeÊli nie

zostanie wybrany automatycznie, mo˝esz go

wybraç manualnie.

Górna ilustracja przedstawia standardowy

format obrazu BeoVision Avant, czyli format

15:9.

Na dwóch ilustracjach powy˝ej widaç, co dzieje

si´ z obrazem w formacie „letterbox”, jeÊli

wybierzesz Format 2. Obraz zostaje

powi´kszony, tak aby w wi´kszym stopniu

wype∏nia∏ powierzchni´ ekranu.
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