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Handbokens innehåll

Du har två handböcker till din hjälp när du ska

lära dig om Bang & Olufsen-produkten.

Till höger hittar du innehållet i den här boken.

De grundläggande kapitlen i Referensboken 

finns nedan:
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9
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standby-läge, 31
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videobandspelaren, 32
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• Dagliga åtgärder, 36
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automatiskt, 50
• Använda ett integrerat audio-/video-

system, 52
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• Få tillgång till extra funktioner via

Beo4, 59
• Underhåll av BeoVision Avant, 60
• Övrig information, 63

Hand-

boken

Referens-

bokenGuide

BeoVision Avant

Reference book

BeoVision Avant

Introduktion till BeoVision Avant
och Beo4

4 Använda Beo4-fjärrkontrollen
5 Information som visas och skärmmenyer

Titta på TV

6 Välja en TV- eller satellitkanal*
6 Visa en lista över kanaler

Svänga TV:n eller justera
ljudvolymen

7 Justera visningsläget
7 Justera eller stänga av ljudet

Söka text-TV-information

8 Grundläggande text-TV-funktioner

Få tillgång till dina favoritsidor på
text-TV

9 Lagra sidor du ofta läser
9 Daglig användning av minnessidor

Sätta i och spela ett videoband

10 Sätta i ett band
11 Spela eller stoppa ett band
11 Söka igenom ett band

Spela in ett program

12 Förinställa en inspelning med hjälp av 
text-TV-listor

13 Spela in här och nu
13 Visa en lista över förinställda inspelningar

Home Theatre-tittande med Avant

14 Välja högtalare för filmljud
15 Få bilden att fylla skärmen
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3



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

Introduktion till BeoVision Avant och Beo4

Med Beo4-fjärrkontrollen får du

tillgång till alla BeoVision Avant-

funktionerna. När en funktion

används eller ändras informeras du

via teckenfönster på Beo4 eller överst

på TV:n.

Slå på TV:n

Slå på en satellitkanal. Du har bara tillgång till
satellitkanaler om din Avant är utrustad med

den inbyggda satellitmottagaren

Slå på videobandspelaren och spela ett
videoband

Slå på en ansluten DVD-spelare och spela en
skiva

Tryck två gånger för att börja spela in här och
nu

Välj kanaler eller ange data på 
skärmmenyer 

Visa huvudmenyn för att få tillgång till
kanallistor, menyer för tidsinställd inspelning

och tidsinställd avspelning och
inställningsalternativ  

Stega igenom kanaler, kapitel på en DVD-
skiva eller spår på en CD-skiva; gå upp och

ned genom alternativ på skärmmenyer

Backa eller snabbspola framåt på ett
videoband; flytta markören mellan

inställningarna på en meny för ifyllnad 

Godkänn och lagra anvisningar eller
inställningar 

Justera ljudvolymen; tryck i mitten för att
stänga av ljudet

Använda Beo4-fjärrkontrollen

Gå igenom de grundläggande principerna för
Beo4-fjärrkontrollen och prova dem.
Knapparnas funktioner beskrivs nedan.

*Se sidan 59 i Referensboken, Få tillgång till extra

funktioner via Beo4, för information om hur man

lägger till extra funktioner till dem som visas i

Beo4-teckenfönstret.

Beo4-teckenfönstret visar vilken källa du valt
eller extra funktioner som är tillgängliga när
du trycker på knappen LIST

Slå på anslutna ljudkällor, om källorna är
anslutna till BeoVision Avant via en BeoLink-
kabel

Justera ljuset i rummet, om ett
ljuskontrollsystem har installerats

Slå på text-TV

De färgade knapparna ger dig tillgång till 
olika funktioner, beroende på vilken källa du
valt

Upptäck ytterligare funktioner i Beo4-
teckenfönstret, t.ex. STAND*

Tryck för att stoppa uppspelningen av ett
videoband eller en skiva; tryck för att stoppa
en inspelning; tryck för att gå från en meny
till en tidigare meny

Avsluta skärmmenyer

Sätt BeoVision Avant i standby-läge

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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Information som visas och
skärmmenyer

Information om valda källor visas överst på
BeoVision Avant. Menyer på skärmen gör att
du kan slå på, justera eller slå av extra
funktioner.

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 Den valda källan visas tills du stänger 

av den. Ljudvolymen visas när du justerar 

den, och försvinner efter några sekunder.

På skärmmenyer som de som visas ovan 

finns antingen en lodrät lista 

med alternativ att välja bland eller en 

vågrät lista över inställningar att fylla i.

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

Ifyllnadsmeny

Alternativmeny

Tryck för att flytta genom

alternativmenyn

Tryck på siffertangenterna på

Beo4 för att välja ett numrerat

alternativ på en lista

Tryck på GO för att lagra ditt

val

� �

0 – 9

GO

Så här använder du alternativmenyer:

Tryck � eller � för att visa dina

val för en enskild inställning i en

ifyllnadsmeny, eller ss och tt för

att flytta mellan inställningar

Tryck på sifferknapparna på

Beo4 för att ange

sifferinställningar

Tryck på GO för att lagra ditt

val

� �

ss tt

0 – 9

GO

Så här använder du ifyllnadsmenyer:

För både alternativmenyer och ifyllnadsmenyer

gäller att du kommer till föregående meny genom

att trycka på STOP, och avslutar menyerna genom

att trycka på EXIT.
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Åtgärderna som förklaras på den här

sidan är funktioner du kommer att

använda dagligen:

– Välja en TV- eller satellitkanal

genom att ange dess nummer;

– Växla till en annan kanal eller 

källa;

– Visa en kanallista på skärmen;

– Justera TV:ns läge på dess

motordrivna stativ;

– Justera ljudvolymen.

Alla de här funktionerna kan 

utföras med hjälp av Beo4-

fjärrkontrollen, men du kan även

justera TV:ns läge för hand.

Titta på TV

Välja en TV- eller satellitkanal*

Om du vill titta på en TV- eller satellitkanal
trycker du på knappen för det på Beo4.
BeoVision Avant slår på den kanal du sist
tittade på.

Visa en lista över kanaler

Alla TV- och satellitkanaler visas på olika listor,
som du kan visa på skärmen. Listorna
innehåller kanalnummer och kanalnamn.
Listorna kan innehålla 99 TV-kanaler och 119
satellitkanaler.

*OBS! Satellitkanaler är endast tillgängliga om din

BeoVision Avant är utrustad med den inbyggda

satellitmottagaren.

Tryck på TV eller SAT för att slå

på källan. Den kanal du tittade

på senast visas på skärmen

Tryck på ett kanalnummer för

att gå direkt till den kanalen

Tryck på � eller � för att stega 

mellan kanalerna

Du kan när som helst ändra till

en annan källa genom att

trycka på knappen för den

källan

Tryck för att stänga av

BeoVision Avant

TV
TV 2

0 – 9

� 

�

SAT

•

När BeoVision Avant är avstängd... Tryck på TV eller SAT för att slå

på en källa

Tryck ned GO för att visa en

lista över kanaler på skärmen

Tryck på ss eller tt för att visa 

föregående eller följande sida i

kanallistan

Du väljer en kanal att titta på

genom att trycka på

kanalnumret på Beo4 eller

genom att trycka på � eller �

tills markören är på önskad

kanal

Du slår på den valda 

kanalen genom att trycka på

GO, och lämnar menyn genom

att trycka på EXIT

TV

GO

ss tt

0 – 9
� 

�

GO
EXIT

Du kan även visa kanallistan genom att trycka på

MENU och visa huvudmenyn, och sedan trycka 3

eller 4 gånger för att välja rätt TV- eller satellitlista.



7Svänga TV:n eller justera ljudvolymen

Justera visningsläget

Du kan vända TV:n på dess inbyggda
motordrivna stativ via Beo4. 

Justera eller stänga av ljudet

Du kan justera eller stänga av ljudet när som
helst.

Tryck på LIST på Beo4 tills

STAND visas i Beo4-

teckenfönstret

Tryck på ss eller tt för att vända

BeoVision Avant åt vänster eller

höger, eller…

…tryck på 0, 1 eller 2 om TV:n

har förinställda visningslägen

LIST
STAND

ss tt

0
1
2

På sidan 31 i Referensboken, ‘Ställa in lägen för

tittande och standby-läge’, finns mer information

om hur man ställer in lägen för TV-tittande.

  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  

TV-kanallistan. Prickade linjer visar att en kanal

har lagrats, men inte fått något namn. 

En tom plats i listan visar att det inte lagrats

någon kanal där.

Tryck på någon av knappens

sidor för att höja eller sänka

ljudet

Tryck på knappens mitt för att

stänga av ljudet

Tryck på någon av knappens

sidor för att sätta på ljudet igen

∧

∨

∧

∨

När BeoVision Avant är på...
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Text-TV är ett informationssystem

som många TV-stationer använder

för att förmedla nyheter,

väderrapporter och annan

information som är av allmänt

intresse.

Om du väljer en kanal och TV-

stationen erbjuder text-TV, får du

tillgång till text-TV-sidorna på

BeoVision Avant. Ibland kan en

enskild sida bestå av olika undersidor,

som visas en efter en upprepade

gånger.

Du kan söka efter information på

text-TV-sidor i tre steg: slå på text-

TV-tjänsten, läs innehålls-

förteckningen för att hitta rätt

sidnummer, och slå upp önskad sida.

Med Beo4 kan du stega genom sidor

en efter en, eller hoppa till en viss

sida.

Söka text-TV-information

Grundläggande text-TV-funktioner

Innehållsförteckningen på text-TV-sidan 700
visar en översikt över de viktigaste
kategorierna i text-TV-informationen, och
visar på vilka sidnummer de finns så att
informationen blir lätt att hitta. Nyheter
startar exempelvis på sidan 100, sport på sidan
300 och TV-program på sidan 600.

Tryck för att visa

innehållsförteckningen för text-

TV-sidorna

Tryck på numret för den text-

TV-sida du vill titta på

Tryck för att flytta till

föregående eller följande sida

Om den aktuella sidan

innehåller undersidor kan du

trycka på STOP för att göra en

paus i sidväxlandet

Om du vill visa en viss undersida

anger du den fyrsiffriga koden

för sidan, eller trycker på �

eller � för att stega till sidan

Tryck på STOP igen för att sätta

igång sidväxlingen igen

Tryck för att lämna text-TV och

återgå till den källa du använde

TEXT

0 – 9

� 

�

STOP

0 – 9
� 

�

STOP

EXIT

När TV:n är på… En typisk text-TV-sida. Det aktuella 

sidnumret, kanalnamnet, datum och tid visas

längst upp på skärmen, tillsammans med ett

tresiffrigt nummer som visar hur sidsökningen

framskrider.
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När du sätter på text-TV, får du

genast tillgång till de sidor du vill

titta på och till alla sidor som är

länkade till dem, och du får också

tillgång till fyra minnessidor där du

kan lagra de text-TV-sidor du oftast

tittar på.

Det betyder att du får tillgång till de

senaste nyheterna, aktiekurser,

sportresultat och väderrapporter

kvickt och lätt.

Lagra sidor du ofta läser

De lagrade minnessidorna visas först när du
öppnar text-TV på skärmen*, och med Beo4 är
det enkelt att snabbt flytta från sida till sida.

Daglig användning av minnessidor

Du kanske behöver komma åt dina
minnessidor snabbt, till exempel om du är på
väg till jobbet och vill se information på text-
TV om trafiksituationen.

Tryck på siffertangenterna eller

på � � på Beo4 för att gå till

en sida du ofta tittar på

Tryck på LIST på Beo4 tills

STORE visas i Beo4-

teckenfönstret

Tryck för att välja den aktuella

sidan att lagra

Ange vilket nummer som ska 

användas för minnessidan

Tryck för att lagra sidan som en

minnessida, eller…

…tryck för att avsluta STORE-

funktionen och återgå till text-

TV

0 – 9
� 

�

LIST
STORE

GO

1 – 4

GO

EXIT

Tryck för att sätta på en TV-

eller satellitkanal som har text-

TV-tjänst

Tryck för att sätta på text-TV.

Den sida som sparats som

minnessida 1 visas automatiskt

Tryck på ss eller tt för att titta

på de andra minnessidorna

TV
SAT

TEXT

ss tt

När text-TV är aktivt

Få tillgång till dina favoritsidor på text-TV

Observera att text-TV-sidor för set-top box kan

visas, men inte lagras som minnessidor!

Om du vill visa minnessidor från en annan 

kanals text-TV-tjänst, trycker du på EXIT på Beo4

för att återgå till kanalvisning och på � � eller 

kanalnumret för att byta kanal, och sedan på TEXT

för att sätta på text-TV igen.

*OBS! Om din BeoVision Avant är länkad med en

BeoLink-kabel till en annan TV, delas lagrade 

minnessidor inte mellan de länkade TV-

apparaterna. Minnessidor måste lagras 

manuellt på alla länkade TV-apparater.
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Allt du behöver göra på videoband-

spelaren kan du göra med Beo4-

fjärrkontrollen, förutom att sätta i

och ta ut band.

Du kan spela, pausa och stoppa ett 

band, backa och snabbspola, eller

söka igenom bandet bakåt och

framåt i två hastigheter. Du kan

också välja att spela bandet i

slowmotion.

Sätta i och spela ett videoband

Sätta i ett videoband

Videoband sätts i och tas ut manuellt via
bandhållaren på framsidan och kontroll-
panelen på baksidan av BeoVision Avant.

BANG &OLUFSEN

> Tryck in bandet under bandhållarlocket i facket i

mitten under skärmen.

> Släpp bandet när du känner att bandet dras in i

facket.

> Tryck på knappen EJECT på kontrollpanelen

bakom BeoVision Avants visningsfält för att 

ta ut ett band.

Lämna aldrig ett band i facköppningen!

Öppningen gör att systemet hålls aktivt vilket drar

ström. Den blinkande standby-indikatorn

uppmanar dig att sätta i eller ta ut bandet.
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*OBS! I kapitlet ‘Ställa in alternativ för

videobandspelaren’ på sidan 32 i Referensboken

finns mer information om hur man ställer in

visningsalternativ för videobandspelaren.

Spela eller stoppa ett band

Du kan spela ett band genom att slå på
videobandspelaren. Bandspelaren spelar
färdigt bandet, spolar tillbaka det och stänger
av sig själv, om du inte ger andra
instruktioner.

Söka igenom ett band

Med Beo4 kan du söka igenom ett band
framåt och bakåt, spela det i slowmotion,
backa det och snabbspola det framåt. Du kan
också backa bandet via kontrollpanelen
bakom Avants visningsfält.

Tryck på knappen V TAPE på

Beo4 för att växla till

videobandspelaren och börja

spela ett band. I visningsfältet

visas antingen den tid som gått

eller den tid som återstår*

Tryck för att pausa bandet

Tryck för att avsluta

uppspelningen av bandet, eller…

…tryck för att stanna bandet 

helt

Tryck för att stänga av

videobandspelaren. Om

videobandspelaren inte används

under åtta minuter stänger den

automatiskt av sig

V TAPE
1:30

STOP

GO

STOP

•

När du har lagt i ett band...
Tryck på den gröna eller gula

knappen på Beo4 för att söka

igenom ett band bakåt eller

framåt. Visningsfältet visar i

vilken hastighet bandet söks

igenom

Tryck igen för att ändra hastighet

Tryck på den röda eller blå

knappen på Beo4 för att spela

bandet bakåt eller framåt i

slowmotion. Visningsfältet visar

hastigheten

Tryck igen för att ändra hastighet

Tryck på ss eller tt för att backa

eller snabbspola framåt. I

visningsfältet visas den tid som

gått eller den tid som återstår*

Tryck för att stanna bandet,

eller…

…tryck för att avsluta

uppspelningen av bandet

< CUE

CUE >

<< SLOW

SLOW >>

ss

<< 1:30

STOP

GO

När videobandspelaren är på...

Om du spelar ett NTSC-band, stannar bandet helt

när du trycker på STOP en gång och i

teckenfönstret visas inte den tid som gått eller

återstår.

Om du spelar ett NTSC-band, kan bandet inte

spelas i slowmotion och i teckenfönstret visas inte

den tid som gått eller återstår.
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Med videobandspelarens funktion

VPT (Videoprogrammering via text-

TV) kan du använda listorna i text-TV

när du förinställer Avant att spela in

kommande program. Du kan också

förinställa en tidsinställd inspelning

manuellt.

Om signalerna för PDC/VPS (Program

Delivery Control/ Video Programming

System) sänds ut av den aktuella

kanalen, kan du försäkra dig om att 

programmet spelas in helt och

hållet*, även om sändningstiden

ändras av TV-stationen.

Du kan förinställa upp till åtta

inspelningar. Du kan också

kontrollera statusen för alla dina

kommande inspelningar genom att

visa en lista över dem på skärmen. 

Du kan naturligtvis börja spela in ett

pågående program omedelbart.

Videobandspelaren spelar in till

bandets slut, om du inte ger andra

instruktioner.

Spela in ett program

Förinställa en inspelning med hjälp
av text-TV-listor

Du kan förinställa en inspelning av ett 
kommande program från en text-TV-lista.

Tryck för att visa text-TV på

skärmen

Leta upp text-TV-listorna, på det

sätt som beskrivs på sidan 8

Tryck för att markera det första 

programnamnet eller starttiden

på listan

Tryck för att flytta markören till

det program som du vill spela in

Tryck när som helst för att

avsluta åtgärden och återgå till

text-TV

Tryck på GO för att markera 

programmet. Markören ändras

och visar datum, kanalnummer

och kanalnamn, följt av ‘OK’?

Om informationen inte stämmer

trycker du på s s eller tt för att

gå igenom informationen och

� eller � för att ändra

inställningarna

Tryck på GO för att lagra den

tidsinställda inspelningen.

RECORD visas

TEXT

RECORD

� �

ss tt

STOP

GO

ss tt

� �

GO

När TV:n är på… Om PDC/VPS-signaler inte sänds ut av den

aktuella kanalen, ställs inspelningarna in efter

starttid och sluttid och ändras inte om

programmet skulle få ändrad sändningstid. När

du ställer in att ett program ska spelas in, visas

programmets start- och sluttid längst upp på

skärmen.

Om du vill spela in fler program kan du fortsätta

att markera program på listorna med markören.

*OBS! Alternativet PDC/VPS på menyn V.Tape

Basic setup måste stå på On om Avant ska kunna

spela in ett försenat eller flyttat program. I kapitlet

Ställa in alternativ för videobandspelaren på sidan

32 i Referensboken finns mer information om

menyn V.Tape Basic Setup.
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Spela in här och nu

Om du vill spela in det aktuella programmet
eller ett program som snart ska börja, kan du
börja spela in omedelbart. Du kan också titta
på ett annat program eller växla Avant till
standby-läge medan du spelar in.

Listan över förinställda inspelningar

På listan Timer index över kommande
inspelningar kan du kontrollera om
inspelningar krockar med varandra. Du kan
ändra kanal, datum eller tid för inspelningar,
eller ta bort dem helt.

Tryck på RECORD två gånger.

Videobandspelaren börjar spela

in den aktuella TV- eller

satellitkanalen

Om du vill titta på ett annat

program under inspelningen,

väljer du bara det programmet

med Beo4

Om du spelar in ett program på 

en satellitkanal kan du inte

samtidigt titta på något annat 

satellitprogram!

Tryck på V TAPE och sedan på

STOP för att göra en paus i

inspelningen

Tryck på RECORD för att starta

inspelningen igen efter en paus,

eller…

…välj en källa, till exempel TV

eller SAT, för att avsluta 

inspelningen helt och sätta på

en källa

Tryck på • för att växla systemet

till standby-läge

RECORD
RECORD

TV
0 – 9

V TAPE
STOP

RECORD

TV
SAT

•

Inspelningen fortsätter, under förutsättning att du

inte gjort paus i den när du växlar Avant till

standby-läge. En inspelning som är pausad stoppar

då helt.

Kontrollera statusen för förinställda
inspelningar
> Tryck på MENU för att visa huvudmenyn på

skärmen.

> Tryck på GO för att visa menyn Timer record.

> Tryck på ss för att flytta markören till antingen

Source eller Pr och tryck på MENU för att visa

Timer index.

Redigera en förinställd inspelning…
När Timer index visas på skärmen…

> Tryck på � för att flytta markören nedåt till

önskad inspelning och tryck på GO.

> Tryck på ss eller tt för att flytta mellan

inställningarna, och på � eller � för att ändra

dem. 

> Du kan också ange sifferinställningar genom att

trycka på siffertangenterna på Beo4.

Ta bort en inspelning…
> Visa Timer index på skärmen och markera en

förinställd inspelning.

> Tryck på MENU. Clear? visas istället för ett

inspelningsdatum.

> Tryck på GO för att ta bort den förinställda

inspelningen, eller på EXIT för att behålla den.

> Tryck på � eller � för att markera andra

inspelningar du vill ta bort, eller tryck på EXIT
för att lämna alla menyer.

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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Om BeoVision Avant är utrustad med

en ljudmodul för surround-ljud, kan

du utöka systemet till att bli ett fullt

utrustat Home Theatre-system

genom att ansluta fyra 

Bang & Olufsen-högtalare och en

BeoLab 2 subwoofer*.

När du sätter på en av källorna i

BeoVision Avant sätts högtalarna i

surround-ljudsystemet på eller av,

beroende på vad som passar ljudet i

källan.

BeoVision Avant kan sätta på en

högtalarkombination automatiskt.

Det händer om det program som

sänds eller den DVD-skiva som spelas

innehåller information om hur

många högtalare som ska användas.

Du kan fortfarande själv välja vilken

högtalarkombination som ska

användas.

Du kan också justera bilden så att

den fyller ut skärmen och fulländar

Home Theatre-upplevelsen.

*OBS! På sidorna 9-12 i Referensboken finns mer

information om hur man kopplar högtalare till

BeoVision Avant.

Home Theatre-tittande med Avant

Välja högtalare för filmljud

När du tittar på en film eller ett program kan
du välja vilken högtalarkombination som ska
användas, om det finns flera att välja mellan i
ditt system.

Tryck på LIST på Beo4 tills

SPEAKER visas

Tryck på numret för den

högtalarkombination du vill

använda. De valda högtalarna

kopplas in automatiskt

Du justerar ljudbalansen för det

program du tittar på genom att

trycka på � eller � för att

justera balansen mellan de

externa främre och bakre

högtalarna, och på ss eller tt för

att justera balansen mellan de

vänstra och högra högtalarna

Tryck på EXIT för att ta bort

SPEAKER från Beo4-fönstret och

återgå till källan du använder

LIST
SPEAKER

1 – 5

�

�

ss tt

EXIT

?
Högtalarkombinationer
SPEAKER 1

Steroljud endast i Avant-högtalare. För 

program med samtalsröst, t.ex. TV-nyheter.

SPEAKER 2

Stereoljud i de två externa främre 

högtalarna. För musik-CD-skivor.

SPEAKER 3

Avant-högtalare och externa främre högtalare 

aktiva. För TV-program med stereoljud.

SPEAKER 4

Förbättrat stereoljud i de externa främre och

bakre högtalarna. För musik-CD-skivor och

band.

SPEAKER 5

Surround-ljud från alla högtalarna. För 

program med Dolby Surround-ljud.

Om du endast anslutit två externa främre 

högtalare till BeoVision Avant, kan du bara välja

mellan SPEAKER 1 – 3.
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Få bilden att fylla skärmen

BeoVision Avant ger alltid bästa möjliga bild.
Bilden anpassas automatiskt så att den fyller
ut så stor del av skärmen som möjligt. Men du
kan ändå välja vilket format du föredrar för
Home Theatre-tittande.

Tryck på LIST på Beo4 tills

FORMAT visas

Tryck om du vill att BeoVision

Avant ska optimera bilden, i

annat fall…

…tryck på siffran för det

önskade bildformatet

Om du valt Format 1 trycker du

på � eller � för att välja

variationer av formatet

Tryck för att flytta bilden upp

eller ned om du valt Format 2

Tryck för att lämna funktionen 

FORMAT

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

�

�

�

�

EXIT

Välja ett format… Bildformat att välja mellan
FORMAT 1

För standard-TV-bilder, som på bilden till höger.

Det finns tre varianter: 15:9 (för den största

bilden), 14:9 och 4:3 (för standardbildformat).

FORMAT 2

För letterbox-bilder.

FORMAT 3

För 16:9 wide-screen-bilder. FORMAT 3 väljs

vanligtvis automatiskt. Om så inte är fallet kan

du välja det manuellt.

Bilden längst upp visar standardbildformatet i

BeoVision Avant, ett 15:9-format.

De två bilderna ovan visar vad som händer med

en letterbox-bild när du väljer Format 2. Bilden

har anpassats för att fylla ut mer av skärmen.
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