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Caro cliente,

Este Livro de consulta contém informações adicionais relativas à utilização 

diária do seu aparelho Bang & Olufsen e ao equipamento a ele ligado,  

e descreve as funções e funcionalidades do seu aparelho em maior detalhe. 

Entre outras coisas, aqui poderá encontrar informações relativas às definições, 

como operar o seu aparelho com um comando à distância Bang & Olufsen 

e como configurar uma ligação com ou sem fios. O seu revendedor deve 

entregar, instalar e configurar o seu produto. 

Este Livro de consulta será actualizado com frequência para que reflicta, 

por exemplo, novas funcionalidades e funções incluídas nas actualizações 

de software. Também no menu NICE TO KNOW, em SETUP, poderá obter 

mais informações relativamente a novas funcionalidades e funções recebidas 

no seu televisor. 

Poderá encontrar informações adicionais relativas ao seu aparelho na secção 

de perguntas frequentes (FAQ) em www.bang-olufsen.com/faq.

O seu revendedor Bang & Olufsen é o primeiro lugar a que se deve dirigir se 

tiver dúvidas relativas a assistência. 

Para saber qual o revendedor mais próximo de si, visite o nosso site...  

 www.bang-olufsen.com 

http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com
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Como utilizar o comando à distância, 6
Saiba como utilizar o comando à distância. 
Pode também utilizar a aplicação BeoRemote 
para operar o seu televisor. 

Entender o Livro de consulta, 8 
Saiba como usar as operações de menu ilustradas, 
como navegar nos menus e entender o indicador 
luminoso, o que o ajudará a obter o máximo 
proveito do seu televisor Bang & Olufsen. 

Instalar o televisor, 11 
Como posicionar e manusear o seu televisor 
da forma correcta. 

Manutenção, 13 
Saiba como limpar e manter os seus aparelhos. 

Ligações, 14 
Ligue o seu televisor e expanda a sua 
configuração ligando equipamento adicional, 
como um controlador de descodificadores, 
um computador ou uma câmara para alargar 
a sua selecção de fontes. Se necessário pode 
repor as predefinições de origem. 

Definir posições para as quais o televisor 
deve rodar, 22 
Predefina as posições de rotação de uma base 
de chão motorizada ou suporte mural para 
optimizar as diversas posições de audição  
e de visualização. Pode também ajustar a 
inclinação de uma base de mesa motorizada 
para evitar reflexos. 

Configurar equipamento adicional, 23 
Registe o equipamento ligado através do menu 
SOURCE LIST e transfira as tabelas PUC para 
operar equipamento não Bang & Olufsen com 
o seu comando à distância Bang & Olufsen. 
Pode remover as tabelas PUC que não pretenda 
voltar a usar e pode definir os aparelhos USB, 
por exemplo, para usar para gravações. 

Ver televisão, 26 
Assista a televisão, chame informação de 
programa e faça a gravação num SSD ou  
HDD por USB. Pode rodar o televisor para 
diferentes posições de visualização e audição 
e altere as opções de legendagem e áudio 
para personalizar a experiência de visualização 
relativamente às suas preferências. 

Usar canais, grupos e listas, 30 
Crie, edite e use grupos e listas, por exemplo, 
para personalizar a gama de canais  para as 
preferências de cada membro da família. 
Assim, ninguém tem de percorrer todos  
os canais disponíveis ao procurar um canal 
específico. Pode editar e adicionar canais  
e ver canais pagos, se disponíveis. 

Colocar em pausa e reproduzir um 
programa, 33 
Coloque em pausa, repita e retome um programa 
digital em curso se tiver ligado um SSD ou 
HDD USB. Isto permite-lhe fazer um intervalo, 
por exemplo para ir buscar um café, retomando 
a emissão a partir do momento de paragem, 
um pouco antes do sinal em tempo real do 
programa. Pode recuar ou avançar para voltar 
a ver uma cena que tenha perdido. 

Gravar um programa, 35 
Configure um Temporizador para gravar  
um programa que deseje ver novamente ou a 
uma hora diferente da de transmissão. Chame 
uma lista de Temporizadores para editar um 
Temporizador ou para obter uma vista geral 
dos programas que pretende gravar. Se decidir 
guardar um programa a que esteja a assistir, 
pode também copiar da memória tampão 
para o disco rígido USB ou Solid State Drive 
configurado para gravação. 

Reproduzir uma gravação, 38 
Reproduza e percorra as suas gravações,  
quer sejam antigas quer novas, executadas 
por Temporizadores, que ainda não tenha 
reproduzido. 

Editar gravações, 40 
Saiba como proteger, atribuir nome, ordenar, 
cortar ou eliminar gravações. Todas estas 
funções permitem-lhe modificar e personalizar 
as suas gravações da forma que entender. 
Pode também mudar a categoria ou activar 
um Bloqueio Parental. 

Voltar a sintonizar canais, 41 
Os canais são actualizados automaticamente, 
mas pode também actualizar os canais 
manualmente, se necessário, ou reinstalar 
todos os canais, como por exemplo, se tiver 
mudado para outro fornecedor de serviços. 

Configuração das colunas – som surround, 43 
Introduza o seu televisor num sistema de som 
surround para desfrutar de uma experiência 
sonora fantástica. Se desejar ligar colunas 
sem fios à sua configuração, associe as colunas 
ao seu televisor para não só desfrutar do som 
como também da estética de um ambiente 
sem fios. Idealmente, crie diferentes grupos 
de colunas para optimizar a sua experiência 
sonora para diferentes posições de audição, 
podendo configurar os modos de som para 
que se adequem a diferentes tipo de programas 
ou fontes. 

Índice – Clique num cabeçalho para ir para a respectiva secção
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Uso diário dos modos de som e grupos de 
colunas, 47 
Alterne os diferentes modos de som, como o 
modo GAME, para optimizar o som proveniente 
do seu sistema de som surround para diferentes 
tipos de programas e fontes. Mude de grupo 
de colunas para optimizar a experiência de 
som para diferentes posições de audição. 
Pode, por exemplo, usar uma posição numa 
cozinha de plano aberto para ouvir NetRadio 
e outra posição quando se encontra num 
cadeirão a assistir a um programa de televisão. 
Cada grupo de colunas é adaptado para uma 
posição específica de audição. 

Definições de som e imagem, 48 
Configure as definições de som e imagem, 
como o ajuste do nível de graves ou da 
luminosidade, de modo a adaptarem-se às 
suas preferências, e use os modos de imagem 
e formatos para adaptar a diferentes tipos de 
programas e fontes. 

Personalizar a experiência televisiva, 51 
Guarde a configuração actual de som, imagem 
e fonte para chamar posteriormente com 
facilidade quando desejar utilizar a mesma 
combinação. Para fontes internas pode 
também guardar o item em reprodução. 

Configurar televisão 3D, 52 
Configure a forma como a televisão 3D deve 
ser activada para desfrutar da experiência de 
ver televisão quando mais lhe convier. 

Ver televisão em 3D, 53 
Active a televisão 3D para obter uma experiência 
de visualização extraordinariamente imersiva. 
Escolha um dos modos que corresponda ao 
sinal do seu fornecedor de serviços. 

Ver duas fontes em simultâneo, 55 
Veja duas fontes em simultâneo, por exemplo, 
para assistir a outra fonte durante o intervalo 
de um filme e ao mesmo tempo manter-se 
alerta para o reinício do filme. 

Teletexto, 56 
Guarde páginas de teletexto favoritas como 
páginas MEMO para poder chamá-las facilmente 
em qualquer altura. 

Operar equipamento adicional, 58 
Opere equipamento ligado, como controladores 
de descodificadores, leitores de DVD ou similares, 
com o seu comando à distância Bang & Olufsen, 
que lhe permite utilizar um único comando à 
distância para todas as fontes presentes na 
sua configuração. 

NetRadio, 59 
Procure, pesquise e reproduza estações de 
rádio pela Internet no seu televisor para ouvir 
música de estações de rádio de todo o mundo. 

WebMedia, 61 
Navegue em páginas da Internet e adicione 
aplicações através de WebMedia. WebMedia 
permite-lhe usar as funcionalidades de Internet 
no seu televisor e partilhar facilmente conteúdo 
da Internet, por exemplo, com a sua família na 
sua sala de estar. 

Spotify, Deezer e YouTube, 63 
Use aplicações para aceder ao Spotify, Deezer 
e YouTube e desfrute de um mundo repleto 
de música e televisão à sua escolha. 

HomeMedia, 64 
Percorra as suas fotografias e reproduza os 
seus ficheiros de música e vídeo no seu televisor. 
Desfrute do conteúdo de um dispositivo de 
armazenamento no conforto da sua sala de 
estar com os seus amigos. Pode também 
transmitir conteúdo proveniente de um 
computador ou de um smartphone. 

Temporizadores, 67 
Faça com que o seu televisor se desligue 
automaticamente, por exemplo, se desejar 
adormecer ao som da música de uma deter-
minada fonte da sua configuração, ou se 
desejar que o televisor se desligue no final  
de um programa. 

Definições de energia, 68 
Configure as definições de consumo energético 
e standby automático e reduza o tempo de 
arranque do televisor. 

Controlo de acesso, 69 
Crie um código de acesso para impedir a edição 
das definições dos canais e a visualização de 
canais ou gravações por terceiros. É possível, por 
exemplo, limitar o acesso de crianças a canais 
com demasiados actos de violência e crime. 

O sistema de código PIN, 70 
Use o sistema de código PIN para inutilizar  
o televisor para quem não conheça o código.  
Por exemplo, se o televisor for roubado e, 
consequentemente, estiver desligado da 
electricidade por um determinado período  
de tempo. 

>> Índice – Clique num cabeçalho para ir para a respectiva secção 

Continua…
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>> Índice – Clique num cabeçalho para ir para a respectiva secção 

Actualização de serviços e de software, 71 
Actualize os serviços e encontre informações 
de módulos relativos ao seu televisor ou à 
totalidade do seu sistema Bang & Olufsen, 
para que estejam sempre actualizados com  
as mais recentes funcionalidades e funções. 

Texto digital e HbbTV, 72 
Active ou desactive o Texto Digital para operação 
MHEG. Esta função é útil em determinados 
países ou módulos CA e activa as aplicações 
disponíveis para canais. Pode também activar 
HbbTV, um serviço online que proporciona 
funcionalidades adicionais, como competições 
e redes sociais, transmitidas pela emissora. 

Definições de rede, 73 
Configure uma rede e obtenha informações 
sobre a mesma. Uma ligação de rede permite-
lhe aceder a diferentes fontes como NetRadio 
e WebMedia e tirar proveito das actualizações 
de software, HbbTv e outras funcionalidades.

Distribuir som com Network Link, 76 
Faça ligações e integre o seu televisor com 
outro produto para distribuir som por outras 
salas da sua casa e, consequentemente, expandir 
as possibilidades do seu sistema Bang & Olufsen. 

Ligar e operar um sistema áudio, 78 
Ligue um sistema áudio ao seu televisor e 
opere um sistema áudio/vídeo integrado  
para reproduzir música do seu sistema áudio 
no seu televisor ou para enviar o som do seu 
televisor para o seu sistema áudio. 

Dois televisores – com ligação Network Link, 80 
Ligue um outro televisor ao seu televisor 
principal e opere um sistema de vídeo integrado 
para partilhar som entre os dois televisores e, 
por exemplo, ouvir uma fonte de áudio ou vídeo 
de um televisor posicionado noutra sala. 

Operar dois televisores com um só comando 
à distância, 82
Alterne entre dois televisores e opere ambos 
com o mesmo comando à distância Bang & 
Olufsen. 

HDMI Matrix, 83 
Configure as definições do menu HDMI MATRIX 
se tiver um HDMI Matrix ligado, o que lhe 
permite ligar inúmeras fontes externas a 
diversos televisores e operar estas fontes 
individualmente em cada televisor ou 
simultaneamente em diversas salas. 
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O seu televisor pode ser operado 

através do BeoRemote One. 

Seleccionar funções específicas à cor. 

Ajustar o volume. Para silenciar, prima o centro do botão. 

Quando ligado, no ecrã é apresentada uma lista de fontes ou funções. 

Botões de seta para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo , ,  e . Para se 
deslocar pelos menus e pelo ecrã do BeoRemote One. 

O botão central é usado para seleccionar e activar, como para seleccionar a fonte e efectuar 
definições. 

Apresentar no ecrã as fontes de áudio disponíveis a que pode aceder. Use  ou   para entrar 
na lista*1. 

Standby 

Para chamar o menu principal da fonte activa. 

Apresentar no ecrã as fontes de vídeo disponíveis a que pode aceder. Use  ou   para entrar 
na lista*1. 

Para seleccionar canais e introduzir informação nos menus do ecrã. 

Percorrer canais e estações. 

Apresentar funções adicionais no ecrã. Use  ou   para entrar na lista. 

Para ligar o teletexto. 

Recuar ou avançar passo a passo. 

MyButtons. Prima longamente para guardar a configuração actual, como fonte, som e definições 
de imagem; prima de forma breve para seleccionar. 

Chamar o Guia de programas de televisão. 

Recuar nos menus e na lista do BeoRemote One. Para sair do menu, prima continuamente. 

Chamar os textos de ajuda e informação sobre uma função ou menu. 

Iniciar ou reiniciar a reprodução de uma faixa, ficheiro ou gravação. 

Pausar a reprodução de um programa ou gravação. 

Como utilizar o comando à distância

TV 

TV

MUSIC

0 – 9

MENU

LIST

TEXT

GUIDE

BACK

INFO

1*Algumas fontes no ecrã podem ser 
reconfiguradas durante o processo de 
configuração. Para obter mais informações, 
consulte a página 23. 

Para informações gerais sobre como operar  
o comando à distância, consulte o Livro de 
consulta fornecido com o seu comando à 
distância. 

Alguns países e módulos CA requerem 
activação de Texto digital/MHEG. 
Consequentemente, aplicam-se algumas 
diferenças ao BeoRemote One. Quando 
nenhum menu está apresentado no ecrã, 
prima MENU antes de premir um botão 
colorido. Para obter mais informações, 
consulte a página 72.  
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>> Como utilizar o comando à distância 

Aplicação BeoRemote

A aplicação BeoRemote App permite-lhe 
operar o seu televisor com um smartphone 
ou tablet iOS sendo especialmente útil para 
navegação de páginas da Internet ou 
aplicações utilizando WebMedia.*1 Tanto o 
seu televisor como o seu dispositivo têm de 
estar ligados à mesma rede, e WAKE ON 
WLAN/WAKE ON LAN têm de estar definido 
para ON, consulte o menu do televisor 
POWER SAVING. Isto permite-lhe ligar o 
televisor a partir do modo standby. Tenha 
em atenção que o consumo de energia em 
standby aumentará ligeiramente.

A aplicação BeoRemote App integra-se com 
o seu televisor. No entanto, não suporta 
todas as funções do BeoRemote One.

Tenha em atenção que a primeira 
configuração tem de ser executada com um 
comando à distância BeoRemote One. A 
aplicação BeoRemote App requer que o seu 
televisor esteja configurado numa rede.

A aplicação 1*BeoRemote suporta 
smartphones com a versão iOS ou Android 
mais recente (versão 4.0 ou superior) e 
tablets com iOS (versão iOS mais recente). Para usar a aplicação BeoRemote App, o seu 

dispositivo e o seu televisor têm de estar 
ligados na mesma rede.

iOS e Android
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Para activar os modos de 
imagem directamente... 
Prima para chamar IMAGEM  
ao ecrã do BeoRemote One. 

Prima para seleccionar um 
modo de imagem. 

Alternar modos

Prima para remover IMAGEM 
do ecrã.

Esta hierarquia de menus ilustra o caminho 
para um menu onde poderá efectuar diversas 
configurações. Prima MENU no seu comando 
à distância e use o botão de seta  e o botão 
central para seleccionar e abrir o menu. 

Quando este estiver disponível, pode também 
premir o botão INFO do seu comando à 
distância para chamar os textos de ajuda.

Operar o comando à distância

Sempre que for relevante, será apresentada a 
operação do comando à distância. 

– Um botão cinzento-escuro indica um botão 
físico que tem de premir. 

– Um botão cinzento-claro indica um texto 
no visor do BeoRemote One. Prima LIST, 
TV ou MUSIC no BeoRemote One para  
o chamar. O texto aparece no ecrã do 
BeoRemote One. É possível alterar os textos 
presentes em LIST, TV e MUSIC, ocultar 
textos desnecessários e apresentar textos 
necessários. Para mais informações, consulte 
o Livro de consulta do BeoRemote One. 

– O botão central é simbolizado por  e é 
usado nas sequências de operação para 
indicar que deve premir o botão central. 

Operar os menus

Entender o Livro de consulta

Junto com o seu televisor recebeu um Guia 
de consulta rápida impresso que apresenta  
o seu televisor. 

Este Livro de consulta proporciona-lhe um 
mais profundo conhecimento do televisor  
e das suas inúmeras características e 
funcionalidades. 

Guia de consulta rápida e Livro de consulta online

LIST

IMAGEM

1 – 4

BACK

www

Exemplo de operação no BeoRemote One. 

Exemplo de uma operação dos menus. 

  MENU    
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 …    
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Com o seu comando à distância navegue nos 
menus e seleccione definições.  Premindo 
MENU chama o menu principal, incluindo uma 
sobreposição de menus relativos à fonte activa. 

Este Livro de consulta é descrito com operação 
do BeoRemote One. 

Como navegar nos menus 

>> Entender o Livro de consulta

Visor e menus... 
Seleccione a fonte e as definições. 

Chamar as fontes de vídeo no 
ecrã do BeoRemote One e 
seleccionar a fonte de televisão 
a activar. 

Chamar o menu principal. 

Navegar nos menus... 
Quando existe um menu no visor, pode 
deslocar-se pelas diferentes opções de menu, 
ver definições ou introduzir dados. 

Realçar um menu ou alterar uma 
definição. 

Introduzir dados. 

Chamar um submenu ou guardar 
uma definição. 

Seleccionar uma opção. 

Prima para recuar pelos menus 
anteriores ou prima longamente 
para sair dos menus. 

Alternar páginas de menu...  
Alguns menus ocupam mais espaço do que  
o disponível no ecrã do televisor. Este facto é 
indicado por um item de meio menu no fundo 
ou no topo do ecrã. Para passar facilmente do 
topo de uma lista para o fundo, prima .

Entrar nas páginas 

Percorrer os itens de menu 

TV

TV

MENU

0–9

BACK

Wednesday 09 November, 2014

CHANNEL LIST

CNN 1

TV 2 NEWS 2

DISCOVER 3

CWNBC 4

BBCWORLD 5

… 6

… 7

SUPER CH 8

… 9

CRIME TV 10

CINEMA 11

Exemplo de uma lista de canais. A selecção 
tem de ser efectuada através do botão central. 
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>> Entender o Livro de consulta

Seleccionar fonte... 
Pode chamar uma fonte premindo o botão TV 
ou MUSIC e seleccionar uma fonte no ecrã do 
comando à distância, ou pode seleccionar uma 
fonte através do menu de televisão. 

Chamar o menu principal. 

Seleccionar SOURCE LIST. 

Seleccionar uma fonte. 

Chamar textos de ajuda... 
Quando disponíveis, pode chamar textos de 
ajuda com explicações de características e 
funcionalidades nos menus e submenus.*1  
As características gerais e funcionalidades são 
também explicadas no menu NICE TO KNOW.*2 

Chamar o menu principal. 

Chamar o menu SETUP. 

Seleccionar uma opção. 

Visualizar ou ocultar textos de 
ajuda. 

1*Em alguns idiomas, os textos de ajuda estão 
disponíveis apenas em Inglês. 

2*Aceda ao menu NICE TO KNOW a partir  
do menu SETUP. Aqui poderá ler mais sobre 
funções e funcionalidades básicas. Quando o 
seu televisor recebe actualizações de software 
(requer uma ligação à Internet), as novas 
funcionalidades e funções são aqui explicadas. 

Luz indicadora

Indicador de standby
O indicador de standby do televisor, 
posicionado no topo do ecrã, fornece 
informações sobre o estado do televisor. 

 (Luz verde constante) 
O televisor está ligado mas não aparece 
qualquer imagem no ecrã. 

 (Luz vermelha em intermitência lenta) 
O televisor foi desligado da alimentação eléctrica. 
Foi ligado de novo e deve introduzir o código 
PIN. Consulte a página 70 para obter mais 
informações relativas ao sistema de código PIN. 

 (Luz vermelha em intermitência rápida) 
Não desligue o televisor da rede eléctrica. 
Pode dever-se à activação de novo software 
ou a demasiadas tentativas falhadas de 
introdução do código PIN.

MENU

MENU

INFO
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Instalar o televisor 

Defina o ângulo máximo de rotação do 
televisor no suporte mural ou na base de 
chão motorizada. Lembre-se de deixar 
espaço suficiente em torno do televisor  
para que este possa rodar livremente. Se  
o seu televisor estiver montado numa base 
de mesa motorizada, pode ser ligeiramente 
inclinado para evitar reflexos indesejados. 
Para obter mais informações, consulte a 
página 22. 

Se for necessário mover o televisor depois 
de estar montado na base de chão, há que  
o remover da base. Para além disso, é 
importante que a base seja colocada no 
modo de transporte (TRANSPORT). Quando 
colocado na nova posição, a base tem de ser 
configurada novamente. Chame SETUP e 
STAND para efectuar nova configuração. 

Existem várias opções de montagem do 
televisor. Consulte www.bang-olufsen.com 
ou contacte o seu revendedor Bang & 
Olufsen quanto a suportes murais e bases 
disponíveis. Consoante o tamanho do seu 
televisor existem diversas bases disponíveis. 
Devido ao peso do televisor, qualquer 
transporte ou levantamento do mesmo deve 
ser executado por pessoal qualificado – com 
o equipamento adequado.

Opções de montagem O televisor deve ser instalado  

por um técnico qualificado em 

conformidade com o Livro de 

consulta da base ou suporte.  

O televisor possui várias opções  

de montagem. As directrizes de 

montagem e ligação têm de ser 

cumpridas. 

Para assegurar uma ventilação adequada, 
deixe espaço suficiente à volta do ecrã. 
Em caso de sobreaquecimento (indicador 
de standby intermitente e aviso no ecrã), 
coloque o televisor em standby, não o 
desligue da electricidade, de modo a que 
este possa arrefecer. Não utilize o 
televisor durante esse tempo. 

AVISO! Não levante nem mova o televisor 
quando este estiver montado na base de 
chão. Pode fazer com que o ecrã se parta. 
Contacte o seu revendedor. 

Se o seu televisor estiver montado na base 
de mesa, certifique-se de que a mesa é 
adequada ao peso do televisor e da base. 

Suporte mural e bases

Manuseamento 

O televisor não foi concebido para permanecer 
sem apoio. É necessário apoiá-lo até à mon-
tagem final. Para evitar lesões, utilize apenas 
suportes aprovados pela Bang & Olufsen! 

http://www.bang-olufsen.com
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>> Configurar o televisor

Localize o painel de ligações e outros elementos 
importantes: 

1 Orifícios para montagem de um suporte mural. 
2 Orifícios para montagem de uma base. 
3 Tampas para o painel de ligações principal. 

Deslize as tampas para os lados para ver o 
painel de ligações. 

4 Painel de acesso fácil. 
5 Indicador de standby e indicador de 

iluminação da sala. 

Visão geral 

Consoante a sua configuração, podem ser 
usadas diferentes coberturas dos suportes 
murais ou bases. Consulte o Livro de consulta 
do seu suporte mural ou base sobre como 
montar as coberturas. 

Reúna os cabos das partes inferior e superior 
do painel, prenda-os com atilhos de cabos e 
encaminhe-os para cima ou para baixo por 
trás dos fixadores de cabos, consoante a 
colocação com suporte mural ou em base. 
Consulte o exemplo ilustrado. 

Encaminhar os cabos 

Se possuir uma base ou suporte mural 
motorizado, antes de arrumar os cabos 
apertando-os com as cintas de cabos, 
certifique-se de que existe folga suficiente 
nos cabos para permitir que o televisor  
se incline ou rode em qualquer direcção. 

4

3 3

5

2

2
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Manutenção 

A manutenção regular, como a limpeza, 

é da responsabilidade do utilizador. 

Ecrã 
Utilize um produto suave próprio para limpar 
vidros e limpe levemente o ecrã sem deixar 
vestígios ou marcas. Alguns tecidos de 
microfibras podem danificar o revestimento 
óptico devido ao seu forte efeito abrasivo. 

Caixa
Limpe o pó das superfícies com um pano seco 
e macio. Para remover manchas ou sujidade, 
utilize um pano suave húmido e uma solução 
de água e detergente suave, como detergente 
para a louça. 

Nunca utilize álcool ou outros solventes para 
limpar qualquer componente do televisor. 
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Ligações 

O painel de ligações do seu 

televisor permite-lhe ligar cabos 

de entrada de sinal, assim como 

uma variedade de equipamento 

adicional, como um leitor de DVD 

ou um sistema de som. 

O equipamento que ligar a estes 

terminais pode ser registado  

no menu SOURCE LIST quando 

prime o botão vermelho. Se o 

equipamento não se encontrar 

em SOURCE LIST, terá de premir 

o botão verde para o adicionar 

primeiro a SOURCE LIST. Para 

obter mais informações, consulte 

a página 23. 

Antes de ligar qualquer equipamento ao 
seu televisor, não se esqueça de desligar 
o televisor da corrente eléctrica. Excepto 
ao ligar uma fonte ao terminal HDMI IN 
ou USB. 

Consoante o tipo de equipamento que ligar 
ao seu televisor, poderão ser necessários 
cabos diferentes e também adaptadores. 
No seu revendedor Bang & Olufsen 
encontrará todos os cabos e adaptadores. 

Sintonizador 
Se utilizar as funções do gravador de disco 
rígido em conjunto com uma antena de satélite, 
terá de usar um conector LNB com duas saídas. 
No caso de ter mais de um disco de satélite, 
terá também de usar um interruptor DiSEqC 
múltiplo. Para obter mais informações, 
contacte o seu revendedor Bang & Olufsen. 

Colunas 
Use colunas BeoLab da Bang & Olufsen. Os 
cabos estão disponíveis no seu revendedor 
Bang & Olufsen. Pode também ligar até oito 
colunas sem fios. Consulte a página 43 para 
obter mais informações. 

Para obter a melhor ligação sem fios possível, 
recomenda-se que instale todas as colunas 
sem fios a uma distância de aproximadamente 
9 metros (29,5 pés) do televisor. 

Não coloque obstáculos em frente do televisor 
ou das colunas sem fios, já que poderia causar 
interferências na ligação sem fios. As colunas 
sem fios devem ser colocadas numa sala e  
ser visíveis a partir do televisor. Consulte o  
Livro de consulta da sua coluna para obter 
informações sobre a possibilidade de a sua 
coluna poder, ou não, ser ligada sem fios.

Equipamento com saída HDMI™ 
O equipamento com saída HDMI, como um 
controlador de descodificadores pode ser 
ligado a qualquer terminal HDMI disponível  
do televisor. No entanto, recomenda-se HDMI 
1 para fontes UHD (Ultra High Definition). Para 
mais informações sobre como configurar 
equipamento ligado, consulte a página 23. 

É possível seleccionar no BeoRemote One ou 
na SOURCE LIST uma fonte configurada. Se o 
televisor detectar uma fonte não configurada, 
é-lhe pedido para optar por não agir, visualizar 
a fonte ou configurar a fonte. 

O equipamento ligado pode ser operado através 
do respectivo comando à distância ou poderá 
transferir uma tabela de PUC (Peripheral Unit 
Controller), se disponível, para usar o comando 
à distância Bang & Olufsen, consulte a página 58. 

Se precisar de repor as definições originais  
do seu televisor, chame o menu REGIONAL 
SETTINGS e seleccione outro país. Ser-lhe-á 
pedido para confirmar a reinicialização. Todas 
as definições serão apagadas, sendo necessário 
efectuar a primeira configuração seguindo as 
instruções que aparecem no ecrã.

ANTENA

SATÉLITE

PL 1-5

SATÉLITE
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>> Ligações 

O equipamento que ligar permanentemente 
ao painel principal de ligações tem de ser 
registado no menu SOURCE LIST premindo o 
botão verde e depois o botão vermelho para 
cada fonte. O equipamento ligado ao painel 
de ligações de acesso fácil pode ser registado 
no menu SOURCE LIST se premir o botão 
verde, realçar uma fonte e premir o botão 
vermelho. Se a fonte já estiver configurada, 
pode simplesmente realçá-la em SOURCE 
LIST e premir o botão vermelho  para alterar 
as definições. Para obter mais informações, 
consulte a página 23.

Recomendamos que ligue o televisor à 
Internet para poder receber actualizações  
de software e para transferir tabelas do 
Peripheral Unit Controller (PUC). As tabelas 
do PUC permitem-lhe operar produtos 
ligados não Bang & Olufsen através do 
comando à distância Bang & Olufsen.

Ligue o terminal ~ no painel de ligações principal 
do seu televisor à tomada de parede. O televisor 
encontra-se em modo standby e pronto a ser 
utilizado. 

O cabo e a ficha de ligação à rede eléctrica 
fornecidos foram especialmente concebidos 
para o produto. Não mude a ficha e, se  
o cabo de ligação à rede eléctrica estiver 
danificado, terá de comprar um novo no  
seu revendedor Bang & Olufsen.

~ Rede eléctrica 
Ligação à rede eléctrica. 

PL 1–5 (Power Link) 
Para ligar colunas externas numa configuração 
de som surround. Consulte a página 21 para 
obter mais informações. 

MONITOR CONTROL 
Para futura utilização. 

PUC 1–3 A+B 
Para sinais de controlo IV para equipamento 
externo ligado a um terminal HDMI IN ou AV 
IN. Permite-lhe controlar equipamentos não 
Bang & Olufsen através do seu comando à 
distância Bang & Olufsen. 

CTRL (1–2) 
Para futura utilização. 

EXT. IV 
Para futura utilização. 

HDMI IN (1–5) 
A High Definition Multimedia Interface 
permite-lhe ligar diversas fontes diferentes, 
como controladores de descodificadores, 
leitores multimédia, leitores Blu-ray ou um 
computador. Recomenda-se HDMI 1 para 
fontes UHD (Ultra High Definition). 

AV IN 
Para a ligação de equipamento analógico de 
vídeo ou áudio. São necessários adaptadores 
diferentes. Os adaptadores estão disponíveis 
no seu revendedor Bang & Olufsen. 

S/P-DIF IN 
Terminal de entrada áudio digital para, por 
exemplo, um PC. 

USB ( ) 
Para ligação de um dispositivo USB, para ver 
fotografias digitais, vídeo ou ficheiros de música. 
Se ligar um SSD ou HDD USB, pode usá-lo 
como gravador de disco rígido externo. 

Painéis de ligações 

PL 5 PL 4
MONITOR
CONTROL

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B EXT. IR

PL 3 PL 2 PL1 PUC 3 A+B
CTRL 3 CTRL 2 CTRL 1

12345

S/P-DIF
IN

 
STAND

AV
IN

CHIPSIDE

CHIPSIDE

AERIAL SATELLITECOMMON INTERFACE
2 1
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>> Ligações 

 Ethernet 
Para ligação à Internet. Para actualizações de 
software, acesso a WebMedia, NetRadio e 
transferências de PUC. 

Certifique-se de que a ligação de cabos entre 
o aparelho e o router não sai do edifício, para 
evitar contacto com alta tensão. 

Recomendamos que configure o seu televisor 
de modo a actualizar o software do sistema 
automaticamente. Consulte a página 71. 

STAND 
Para a ligação de uma base ou suporte de 
parede motorizado. Consulte a página 22 
quanto a calibragem da base de chão ou do 
suporte de parede. 

AERIAL 
Terminal de entrada da antena exterior/rede 
de televisão por cabo ou de sinal analógico. 

SATELLITE (1–2) 
Terminais de entrada da antena para sinal de 
satélite digital. 

COMMON INTERFACE (2 x PCMCIA) 
Para inserção de um módulo CA e cartão para 
acesso a canais digitais codificados. Para obter 
mais informações sobre combinações de cartões 
e módulos compatíveis, contacte o seu 
revendedor Bang & Olufsen. 

Painel de terminais de acesso fácil 

HDMI IN (6)
Ligação HDMI IN de equipamento adicional. 
Também pode ligar uma máquina fotográfica 
ou uma consola de jogos.

MIC 
Para ligar um microfone de calibragem, para 
poder calibrar automaticamente as colunas 
ligadas. 

USB ( ) 
Para ligação de um dispositivo USB, para  
ver fotografias digitais, vídeo ou ficheiros de 
música através do seu navegador multimédia 
(HomeMedia). Se ligar um SSD ou HDD USB, 
pode usá-lo para gravar a partir dos 
sintonizadores integrados. 

6
MIC

Aceda facilmente a HDMI IN, microfone e 
terminais USB. 
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>> Ligações 

Ligar fontes digitais 

Ligue até seis fontes HDMI externas,  
como um controlador de descodificadores, 
computador ou consola de jogos. Todos os 
equipamentos ligados ao televisor podem  
ser configurados; consulte a página 23.  
HDMI 6 é um terminal para ligações 
temporárias, consulte a página 16. 

Consoante o equipamento que liga ao seu 
televisor, poderão ser necessários cabos 
diferentes e também adaptadores. Caso tenha 
mais do que dois tipos de equipamento que 
necessitem de tomada PUC, terá de adquirir 
um cabo PUC adicional. No seu revendedor 
Bang & Olufsen encontrará todos os cabos  
e adaptadores. 

Ligar um controlador de descodificadores 
> Ligue o cabo ao terminal apropriado do 

controlador de descodificadores. 
> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor. 
> Para permitir o accionamento do controlador 

de descodificadores através do seu comando 
à distância Bang & Olufsen, ligue um trans-
missor de IV a um dos terminais PUC e 
fixe-o ao receptor de IV do controlador de 
descodificadores. Consulte a página 19 para 
obter mais informações relativas aos 
transmissores de IV.

>  Para configurar a fonte, siga as instruções 
que aparecem no ecrã.

Ligar um leitor de DVD/Blu-ray 
> Ligue o cabo ao terminal apropriado do leitor 

de DVD/Blu-ray. 
> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor. 
> Para permitir o accionamento do leitor de 

DVD/Blu-ray através do seu comando à 
distância Bang & Olufsen, ligue um transmissor 
de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao 
receptor de IV/leitor de Blu-ray. Consulte a 
página 19 para obter mais informações 
relativas aos transmissores de IV.

>  Para configurar a fonte, siga as instruções 
que aparecem no ecrã.

Ligar uma consola de jogos 
> Ligue o cabo ao terminal apropriado da 

consola de jogos. 
> Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI 

IN do televisor.*1 

> Para permitir o accionamento da consola de 
jogos através do seu comando à distância 
Bang & Olufsen, ligue um transmissor de IV 
a um dos terminais PUC e fixe-o ao receptor 
de IV da consola de jogos. Consulte a 
página 19 para obter mais informações 
relativas aos transmissores de IV.

>  Para configurar a fonte, siga as instruções 
que aparecem no ecrã.*2

 
Ligar uma máquina fotográfica 
> Ligue o cabo ao terminal apropriado da 

máquina fotográfica. 
> Encaminhe o cabo até um terminal HDMI IN 

do televisor.*1 
>  Para configurar a fonte, siga as instruções 

que aparecem no ecrã. 

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B EXT. IR

12345

S/P-DIF
IN

AV
IN

PUC 3 A+B
CTRL 3

Exemplo de fontes digitais ligadas. 

Controlador de 
descodificadores  

Leitor de DVD/Blu-ray 

Computador Consola de jogos
Máquina fotográfica

1*Pode também usar HDMI IN 6 para ligar 
fontes temporárias. Consulte a página 16 
quanto à colocação de terminais temporários.. 
2*Quando se selecciona GAME CONSOLE 
como fonte, é activado como predefinição  
o modo de imagem GAME. É possível alterar 
temporariamente esta definição através do 
menu PICTURE. Consulte a página 49.
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>> Ligações 

Antes de ligar um computador, tem de desligar 
da rede eléctrica o televisor, o computador e 
todo o equipamento ligado. 

Ligar um computador 
> Utilizando o tipo de cabo apropriado, ligue 

uma extremidade à tomada de saída DVI  
ou HDMI do seu computador e a outra 
extremidade à tomada HDMI IN do televisor. 

> Se usar o terminal de saída DVI do 
computador, use o cabo apropriado e  
ligue a saída digital de som do computador 
ao terminal S/P-DIF IN do televisor para 
ouvir som do computador nas colunas 
ligadas ao televisor. 

> Volte a ligar à corrente eléctrica o televisor, 
o computador e todo o equipamento ligado. 
Lembre-se que o computador deve ser ligado 
a uma tomada de parede com  ligação de 
terra, conforme especificado nas instruções 
de configuração. 

Ligar um computador

Ligar uma fonte analógica 

Pode ligar uma fonte analógica, como uma 
consola de jogos ou um videogravador. Para 
configurar equipamento ligado ao televisor, 
consulte a página 23.

Antes de ligar equipamento adicional, 
desligue todos os sistemas da rede eléctrica. 

Ligar uma fonte analógica 
> Ligue o cabo ao terminal apropriado do 

equipamento que pretende ligar. 
> Encaminhe o cabo até ao terminal AV IN do 

televisor. 
> Volte a ligar à rede eléctrica o televisor e o 

equipamento ligado. 
> Para permitir a operação da fonte analógica 

através do comando à distância, ligue um 
transmissor de IV a um dos terminais PUC e 
fixe-o ao receptor de IV da fonte analógica. 
Consulte a página 19 para obter mais 
informações relativas aos transmissores de IV.

>  Para configurar a fonte, siga as instruções 
que aparecem no ecrã.

Poderão também ser necessários diferentes 
cabos e adaptadores. No seu revendedor 
Bang & Olufsen encontrará todos os cabos  
e adaptadores. 
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Para operar produtos não Bang & Olufsen com 
um comando à distância BeoRemote One ou 
com a aplicação BeoRemote, fixe um 
transmissor de IV Bang & Olufsen ao seu 
produto não Bang & Olufsen e depois ligue-o 
aos terminais correspondentes marcados 
PUC no painel de ligações. Fixe o transmissor 
próximo do receptor de IV no equipamento 
utilizado para garantir o funcionamento do 
comando à distância. Antes de o fixar, 
certifique-se de que consegue operar  
os menus do equipamento no ecrã do  
televisor através do comando à distância 
BeoRemote One ou aplicação BeoRemote. 

Quando configura o transmissor para um 
terminal PUC seleccionado no menu SOURCE 
LIST, as definições do transmissor de IV são 
efectuadas automaticamente. No entanto,  
é possível executar uma configuração manual 
do terminal se forem necessárias definições 
alternativas. 

Para obter um cabo PUC adicional, contacte o 
seu revendedor Bang & Olufsen. 

Para obter informações sobre a transferência 
de tabelas PUC (Peripheral Unit Controller) 
para controladores de descodificadores, 
consulte a página 23. 

>> Ligações 

Para ver canais codificados, contacte o seu 
fornecedor de serviços. O fornecedor de 
serviços regista-o como espectador autorizado, 
o que geralmente implica um pagamento. 
Depois é-lhe fornecido um Smart Card e um 
Módulo CA. Note que estes só são válidos 
para um fornecedor de serviços e, por conse-
guinte, só funcionam com determinados 
canais. 

O módulo CA é um "leitor de cartões" para  
o seu Smart Card que descodifica os sinais 
codificados enviados pelo fornecedor de 
serviços. Apenas os canais digitais desco-
dificados, também conhecidos como canais 

"gratuitos", estão disponíveis sem Smart 
Cards e módulos CA. 

Contacte um revendedor Bang & Olufsen para 
obter mais informações sobre os Módulos CA 
compatíveis. 

Os Smart Cards têm de permanecer nos 
módulos CA, a não ser que o seu fornecedor 
de serviços lhe peça para os retirar. Isto é 
importante especialmente no caso de o 
fornecedor de serviços desejar enviar novas 
informações para o seu Smart Card.

Insira o Smart Card com cuidado no módulo 
CA. O módulo CA tem uma extremidade saliente 
num lado e duas extremidades salientes no 
outro. Se o televisor não receber qualquer sinal, 
certifique-se de que os módulos CA e Smart 
Card estão bem inseridos.

Os Smart Cards e Módulos CA podem também 
fornecer acesso a menus especiais não descritos 
neste Livro de consulta. Se for este o caso, siga 
as instruções do seu fornecedor de serviços. 

Smart Card para canais digitais 

Transmissores de IV 

C
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SI

D
E

Continua…
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>> Ligações 

Activar os módulos CA 
No menu CA MODULES, pode activar ou 
desactivar os módulos CA para ligação 
terrestre, por cabo ou satélite. Em determinados 
países, poderá ser útil desactivar o módulo 
CA por satélite para obter um desempenho 
optimizado do Módulo CA terrestre. 

Pode também aceder aos módulos CA a partir 
do menu principal quando o sintonizador de 
TV é a fonte actual. 

MENU    
	  SETUP    
	 	 CA	MODULES    
	 	 	 …    
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>> Ligações 

Ligar colunas ao televisor 

Pode ligar ao televisor até dez colunas e 
subwoofers com fios Power Link. 

Além disso, pode ligar até oito colunas sem 
fios, incluindo subwoofers. Para obter mais 
informações sobre a configuração de colunas 
sem fios, consulte a página 43. 

Antes de ligar equipamento adicional, desligue 
todos os sistemas da rede eléctrica. 

Consoante o tipo de colunas que ligar ao  
 seu televisor, poderão ser necessários cabos 
diferentes e também adaptadores. No seu 
revendedor Bang & Olufsen encontrará todos 
os cabos e adaptadores. 

Ligar colunas 
> Ligue um cabo Power Link ao terminal 

apropriado das colunas que pretende ligar 
ao televisor.*1 

> Encaminhe os cabos para os terminais 
disponíveis marcados PL 1-5 no televisor. 

> Ligue um cabo Power Link aos terminais 
apropriados de um subwoofer. 

> Encaminhe o cabo até um terminal disponível 
marcado PL 1-5 no televisor. 

> Volte a ligar à rede eléctrica o televisor e as 
colunas ligadas. 

1*Lembre-se de colocar o interruptor de 
posição esquerda ou direita das colunas em 
conformidade com a posição das colunas à 
direita ou à esquerda da sua posição de audição. 

Se pretender ligar duas colunas a um terminal 
PL do televisor e não for possível encaminhar 
o cabo entre as colunas, é necessário usar um 
divisor adicional. Contacte o seu revendedor 
Bang & Olufsen para obter mais informações.  

PL 5 PL 4
MONITOR
CONTROL

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B EXT. IR

PL 3 PL 2 PL1 PUC 3 A+B
CTRL 3 CTRL 2 CTRL 1

12345

S/P-DIF
IN

 
STAND

AV
IN

Exemplo de uma configuração de colunas. 

Coluna traseira Coluna traseira 

Subwoofer 

Coluna dianteira Coluna dianteira 
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Definir as posições de rotação do televisor 

Se o seu televisor estiver equipado 

com a base de chão ou suporte 

de parede motorizados opcionais, 

pode rodá-lo com o comando à 

distância. 

Para além disso, pode programar 

o televisor para rodar automati-

camente para a sua posição de 

visualização favorita logo que é 

ligado. O televisor pode rodar 
para uma posição diferente quando 

ouve, por exemplo, o rádio, e rodar 

para a posição de standby quando 

é desligado. Pode também definir 

outras posições do suporte  

para posições de audição ou 

visualização. 

Se o seu televisor estiver equipado 

com a base de mesa motorizada 

opcional, pode definir no menu 

STAND ADJUSTMENTE para que 

se incline ligeiramente, evitando 

reflexos indesejados. 

Se o seu televisor estiver equipado com uma 
base de chão motorizada ou suporte mural, 
escolha uma posição para o modo vídeo, 
uma para o modo áudio e outra para standby. 
Pode também predefinir posições à sua escolha, 
por exemplo, para quando se senta num 
cadeirão a ler, ou para quando se senta à mesa. 

Chame o menu STAND POSITIONS para 
guardar, atribuir um nome ou apagar uma 
posição.

Se pretende memorizar a actual posição do 
suporte num campo de posição de suporte 
vazio, basta premir o botão central quando o 
campo se encontrar seleccionado. A seguir, 
pode atribuir um nome à posição do suporte.

Não é possível atribuir nome ou apagar as 
posições STANDBY, VIDEO e AUDIO. Para 
além disso, também não é possível atribuir 
nomes a campos onde não haja posições de 
suporte definidas. O campos em branco são 
indicados por <...>. Em alguns idiomas, é 
necessário optar entre nomes predefinidos. 

Posições predefinidas do suporte

Se a sua configuração incluir uma base 
motorizada de chão ou um suporte de parede, 
durante a primeira configuração será solicitado 
a calibrar as posições exteriores do movimento 
motorizado. Para a base de chão, isto é feito 
introduzindo a distância da base à parede, 
seguindo as instruções no ecrã. O movimento 
motorizado do televisor não ocorrerá enquanto 
o processo de calibragem não tiver sido 
concluído. Se o televisor for posteriormente 
colocado de forma diferente, como por 
exemplo num canto, poderá ser necessário 
calibrar novamente o movimento motorizado. 
Consulte a página 11 para obter informações 
sobre comandos à distância. 

Consoante a sua configuração, pode chamar 
um menu relativo às posições da base ou 
suporte de parede.

Calibrar o movimento motorizado 

  MENU    
	  SETUP   
	 	 STAND   
	 	 	 STAND	POSITIONS    
    …

MENU     
	  SETUP   
	 	 STAND   
	 	 	 STAND	ADJUSTMENT 

O processo de calibração permite-lhe definir o 
ângulo máximo de rotação do televisor – 
esquerdo e direito. 
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Configurar equipamento adicional 

Se ligar equipamento adicional 

ao seu televisor, pode configurar 

o equipamento no menu SOURCE 

LIST quando encontrar a fonte e 

premir o botão vermelho.*1 

Se ligar equipamento adicional a 

um terminal HDMI IN enquanto  

o televisor estiver ligado, este 

detecta uma fonte não configurada. 

Aparece uma mensagem no ecrã 

que lhe permite seguir as instruções 

no ecrã para configurar a fonte.

As fontes possuem predefinições, por 
exemplo de som e imagem, adequadas  
à maioria das situações, mas se o desejar 
pode alterar estas definições. Seleccione 
a fonte, prima o botão vermelho  
e seleccione o menu ADVANCED 
SETTINGS.*1 Aqui pode também 
seleccionar o grupo de colunas a  
activar quando se selecciona a fonte. 

1*Se a fonte não estiver presente em 
SOURCE LIST, não está em uso, pelo que 
deve premir primeiro o botão verde para 
chamar uma lista completa de fontes. 

O registo do equipamento ligado ao televisor 
permite-lhe operá-lo através do BeoRemote 
One. 

Realce uma fonte e prima o botão vermelho 
para a configurar.*1 Aqui pode também 
nomear a fonte.*2 Pode também definir uma 
fonte para se activar directamente a partir de 
standby através do botão TV ou MUSIC no 
BeoRemote One. Poderá então operar essa 
fonte. 

2* Para informações sobre como nomear a 
fonte no ecrã do BeoRemote One, consulte o 
Livro de consulta do BeoRemote One.

Com uma ligação à Internet pode transferir 
as tabelas PUC (Peripheral Unit Controller) 
que lhe permitem operar o equipamento 
ligado, como um controlador de descodifi-
cadores, com o comando à distância 
BeoRemote One. 

As tabelas PUC estão disponíveis para 
produtos de muitas outras marcas, como 
projectores, leitores de DVD, controladores 
de descodificadores e consolas de jogos. A 
lista de tabelas PUC na Internet é actualizada 
e expandida com regularidade.

Transferir uma tabela de PUC
Durante o procedimento de configuração, 
é-lhe perguntado se deseja controlar através 
do seu BeoRemote One o equipamento ligado. 
Siga as instruções no ecrã para transferir a 
tabela PUC (Peripheral Unit Controller), se 
disponível. O televisor tem de estar ligado à 
Internet.

Se o equipamento ligado não estiver presente 
na lista de transferências, será por não existir 
nesse momento uma solução de controlo 
dedicada, pelo que deve seleccionar a opção 
UNSUPPORTED SOURCE. Não lhe será possível 
controlar o seu equipamento através do seu 
BeoRemote One. Pode contactar o seu 
revendedor Bang & Olufsen para pedir uma 
tabela PUC para uma fonte não suportada. 

O que está ligado? Transferir ou remover tabelas de PUC 

  MENU    
	 SOURCE	LIST    
  … 

Continua…
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>> Configurar equipamento adicional

Pode pesquisar utilizando caracteres e 
algarismos latinos. Para nomes de equipamento 
com caracteres não latinos, pode pesquisar a 
parte do nome que inclua caracteres latinos. 
Pode também usar funções de pesquisa para 
localizar a tabela de PUC correcta. 

Pode transferir tabelas PUC em qualquer altura. 

Para mais informações relativas às tabelas 
PUC em geral, contacte o seu revendedor 
Bang & Olufsen. 

Actualizar o software de tabela PUC 
No menu PUC UPDATES, pode seleccionar 
uma tabela PUC e premir o botão central 
para actualizar o software da tabela, caso  
haja novo software disponível para actualização. 
Pode premir o botão verde para verificar a 
existência de actualizações, o botão vermelho 
para ver mais detalhes sobre a tabela e o botão 
amarelo para ver o historial de uma tabela. 

Desconfigurar uma fonte
Caso tenha ligado e configurado uma fonte 
relativamente a um terminal específico do 
televisor e depois tenha desligado essa fonte 
de modo permanente, terá de reinicializar as 
definições da fonte. Realce a fonte no menu 
SOURCE LIST, prima o botão vermelho e 
seleccione RESET TO DEFAULT. Ao seleccionar 
YES, a fonte deixa de estar configurada neste 
terminal. Na vez seguinte que ligar uma fonte ao 
terminal, é-lhe pedido para configurar a fonte.

Pode também seleccionar RESET TO DEFAULT 
no menu ADVANCED SETTINGS para repor os 
valores de origem apenas neste menu. 

Apagar uma tabela PUC 
Para apagar tabelas PUC transferidas e não 
usadas, chame o menu PUC CLEAN-UP. Tenha 
em atenção que tem de desconfigurar o produto 
ligado relativo à tabela PUC antes de remover 
a tabela. 

  MENU    
	  SETUP    
	 	 SERVICE    
	 	 	 PUC	MANAGEMENT    
	 	 	 	 PUC	DOWNLOAD	
	 	 	 	 PUC	CLEAN-UP	
	 	 	 	 PUC	UPDATES	
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>> Configurar equipamento adicional

Pode ligar dois dispositivos USB de armaze-
namento em massa para o seu televisor e 
percorrer os conteúdos de formatos suportados. 
É também possível usar um SSD (Solid State 
Drive, unidade de estado sólido) ou um HDD 
(Hard Disk Drive, unidade de disco rígido) 
USB como gravador de disco rígido, o que 
lhe permitirá pausar, reproduzir e gravar 
programas, fazer gravações temporizadas, 
ver gravações e editá-las. Para mais 
informações sobre as funções de gravador 
de disco rígido, consulte as páginas 26 e  
33–40. Consoante o dispositivo USB, após  
a ligação terá de optar por percorrer os 
conteúdos, usar o dispositivo para gravação 
ou não fazer nada. Só pode ser usado um 
SSD ou HDD USB que suporte USB 2.0 ou 
superior. A capacidade mínima de armazena-
mento necessária para um HDD USB é de 32 
GB, no entanto recomenda-se o uso de um 
SSD ou HDD USB de, no mínimo, 500 GB. 

O SDD ou HDD USB tem de ser configurado 
no televisor onde será usado como gravador 
de disco rígido e recomenda-se que seja 
mantido ligado para evitar corrupção de 
dados. Isto implica que as gravações feitas 
em SSD ou HDD USB estejam bloqueadas 
para esse televisor e não possam ser apagadas 
ou usadas por outro televisor. Só é possível 
usar um SSD ou HDD USB para gravação de 
cada vez. 

A ligação de um SSD ou HDD USB ao seu 
televisor através de um hub USB pode fazer 
com que as operações do gravador de disco 
rígido falhem. 

Se, por qualquer razão, for necessário repor as 
definições de origem, a ligação de um SSD ou 
HDD USB permanece programada.

A gravação por SSD ou HDD USB poderá não 
ser suportada por todos os fornecedores de 
serviços. 

Usar um SSD ou HDD USB como gravador 
de disco rígido 
Para usar um SSD ou HDD USB como gravador 
de disco rígido, tem de o configurar no seu 
televisor. Tenha em atenção que durante a 
configuração, o disco é formatado e todos os 
dados existentes são apagados. 

Usar um disco para gravação... 
Após a detecção automática de 
um SSD ou HDD USB, seleccione 
USE FOR RECORDING*1 

Seleccione YES para aceitar a 
formatação do disco. 

Depois de concluída a formatação, 
todas as opções relativas ao 
gravador de disco rígido estarão 
disponíveis nos menus. 

1*No menu USB DISKS, pode realçar um SSD 
ou HDD USB e premir o botão verde para usar 
para gravação. 

Pode ligar um segundo SSD ou HDD USB ao 
televisor, mas enquanto o disco rígido já 
ligado estiver configurado para gravação, o 
segundo disco rígido não pode ser usado 
como gravador de disco rígido. 

Se ligar um SSD ou HDD USB ao seu televisor 
como único disco rígido ligado, mas outro 
SSD ou HDD USB tiver anteriormente estado 
configurado para gravação, pode configurar o 
novo SSD ou HDD USB. No entanto, o televisor 
apaga a anterior definição do disco rígido e os 
conteúdos do antigo SSD ou HDD USB 
tornam-se inacessíveis, visto a sua posterior 
configuração para gravação formatará o disco. 
Antes de prosseguir, terá de confirmar que 
aceita estes factos. Se a configuração do novo 
SSD ou HDD USB for cancelada ou falhar, a 
configuração do SSD ou HDD USB anterior é, 
no entanto, reposta. 

Percorrer o conteúdo de um 
dispositivo USB 
Após a detecção automática de 
um dispositivo USB, seleccione 
BROWSE CONTENT.*2 

Percorra o conteúdo e efectue a 
selecção. 

2*No menu USB DISKS pode também seleccionar 
um SSD ou HDD USB e percorrer o conteúdo. 

Remover um dispositivo USB em segurança 
No menu USB DISKS, realce um dispositivo 
USB e prima o botão vermelho para poder 
remover o dispositivo em segurança e  
assim evitar perder ou danificar dados. Uma 
mensagem no ecrã do televisor informa-o  
que quando é seguro remover o dispositivo. 

Quando opta por remover um SSD ou HDD 
USB configurado para gravação, é-lhe pedido 
para confirmar a desactivação de todas as 
funções relativas ao gravador de disco rígido 
e todos os conteúdos tornam-se inacessíveis. 

Ao gravar ou reproduzir uma gravação, 
considera-se que o SSD ou HHD USB está em 
uso e, por isso, não pode ser removido em 
segurança. 

Dispositivos USB de armazenamento em massa 

  MENU    
	  SETUP    
	 	 USB	DISKS    
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Ver televisão 

Assista a canais por ligação 

terrestre analógica e digital, por 

cabo e por satélite consoante as 

opções do seu sintonizador. 

Elabore grupos de canais e rode 

o televisor. Faça uma gravação 

caso tenha ligado e configurado 

um SSD ou HDD USB para 

gravação, consulte também a 

página 25. 

Para aceder ao modo RADIO, é necessário 
sintonizar primeiro as estações de rádio. 
Consulte a página 41. 

Para informações sobre o Guia de 
programas e informação, consulte a 
página 29. 

Para chamar rapidamente uma fonte 
favorita, pode gravar a fonte num dos 
botões personalizáveis MyButtons no 
BeoRemote One. Para obter mais 
informações, consulte a página 51.

A gravação por SSD ou HDD USB poderá 
não ser suportada por todos os fornecedores 
de serviços. 

Seleccionar uma fonte... 
Chame e seleccione a fonte de 
televisão no ecrã do BeoRemote 
One. 

Chame o menu principal. 

Seleccione SOURCE LIST. 

Seleccione a fonte de televisão*1

Seleccionar um canal... 
Prima para seleccionar um canal 

Seleccione o canal anterior*2

Chamar e usar a sobreposição  
de menus... 
Chame o menu principal. 

Activar uma função*3

1*Pode configurar o sintonizador de televisão 
para se activar directamente com o botão   
TV do BeoRemote One a partir de standby. 
Realce TV TUNER em SOURCE LIST, prima o 
botão vermelho, realce FROM STANDBY e 
prima  ou   para chamar TV e depois prima  
o botão  central. 

2*Isto só é possível com Texto digital/HbbTV 
desactivado. 

3*Pode também activar as funções coloridas 
sem premir primeiro MENU se Texto digital/
HbbTV estiver desactivado. 

Gravar aqui e agora... 
Gravar requer que um SSD ou HDD USB esteja 
ligado e configurado para gravar. Durante uma 
gravação pode também ver outra gravação, 
fonte ou canal de televisão.*4

Prima para chamar GRAVAR ao 
ecrã do BeoRemote One. 

Prima para iniciar uma gravação. 

Prima para iniciar uma gravação. 

Prima para parar a gravação.*5 

4*Só é possível gravar a partir de canais digitais. 
O televisor possui dois sintonizadores para 
que possa gravar um programa enquanto 
assiste a outro. No entanto, se o canal gravado 
estiver codificado, não pode mudar para outro 
canal. Pode também gravar dois programas 
em simultâneo. Não pode iniciar uma nova 
gravação se o SSD ou HDD USB configurado 
para gravar estiver cheio de gravações protegidas. 
Consulte a página 36 para obter informação 
sobre a gestão de espaço para gravações. 

5*Se houver duas gravações em curso, tem de 
optar por desligar uma delas. 

TV

TV

ou
MENU

ou
0–9

0

MENU

1–9

ou

LIST

GRAVAR

ou
MENU

LIST

GRAVAR

SOURCE LIST

RECORDINGS

SETUP

PROGRAMME GUIDE

CHANNEL LIST

INFORMATION

CHANNEL GROUPS

SUBTITLE LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

ACCESS CA MODULES

1

2

3

4

Função do televisor

Botão do comando 
à distância

Exemplo de uma sobreposição de menus. 
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>> Ver televisão 

Rodar o televisor montado numa base de 
chão... 
Prima para chamar GIRO ao 
ecrã do BeoRemote One. 

Rodar o televisor pelo tubo da 
base de chão. 

Rodar o televisor pela base de 
chão. 

Seleccione uma posição para a 
qual o televisor deve rodar. 

Rodar o televisor montado num suporte 
mural... 
Prima para chamar GIRO ao 
ecrã do BeoRemote One. 

Rode o televisor. 

Seleccione uma posição para a 
qual o televisor deve rodar. 

Para utilizar a função de base motorizada  
de chão ou suporte mural, tem primeiro que 
calibrar a base motorizada ou o suporte mural. 
Para predefinir posições de rotação do 
televisor, consulte a página 22. 

Rodar o televisor montado 
numa base de mesa... 
Prima para chamar GIRO ao 
ecrã do BeoRemote One. 

Rode o televisor. 

Usar o teletexto... 
Se disponibilizado pelo seu fornecedor de 
serviços, pode chamar o teletexto do canal 
seleccionado.

Prima repetidamente para 
mudar o modo do ecrã. 

Avance ou recue as páginas. 

Passe para PAGE e seleccione as 
páginas. 

Introduza um número de página. 

Prima brevemente para ir para  
a página anterior ou prima 
longamente para sair do teletexto. 

LIST

GIRO

ou
0–9

TEXT

ou

ou
0–9

BACK

LIST

GIRO

ou
0–9

LIST

GIRO
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Informação do programa 

Pode chamar a informação do canal actual 
ou chamar um Guia de programação. Pode 
também alterar o idioma das legendas e 
de áudio ou chamar informação interactiva 
através de HbbTV. 

Sempre que muda de canal ou estação, 
aparece brevemente no ecrã uma janela 
de informação. Pode também chamar um 
ecrã manualmente premindo INFO para 
ver as informações do programa. 

HbbTV poderá não estar disponível em 
todos os mercados. 

Tenha em atenção que não é possível pré-
visualizar uma fonte que exiba um sinal UHD. Para ver mais informações de programas, prima INFO enquanto o ecrã de televisão é apresentado. 

Use ,  ,   e   para avançar e recuar no tempo e canais, e o botão central para seleccionar o 
canal actual. Prima BACK para sair das informações do programa. 

Quando é apresentado no visor o ecrã alargado e a informação ultrapassa uma página, pode 
descer a página premindo . 

Os ícones no topo permitem visualizar opções adicionais de legendas e áudio. Nota: este serviço 
não é disponibilizado para todos os canais. 

1*A classificação etária só é visível se disponibilizada pelo seu fornecedor de serviços. 

>> Ver televisão 

HBO 23  |   MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

23:00 - 23:45

(DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the 
prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her 
father, and her siblings. 

This episode: Fools Gold

12:48Wednesday, August 24 2011

M.A.S.H. 

info off nextrecord

HBO 23  |  MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

M.A.S.H. 23:00 - 23:45

more inforecord 12:48Wednesday, August 24 2011

Informação do 
programa 

Nome e número de canal 

Hora de início e de 
fim do programa 

Barra de tempo a indicar  
o tempo decorrido 

Grupo escolhido Programa codificado 

Nome do programa 
(Actual – Seguinte) 

Opções de áudio adicionais

Áudio multicanal

Tema 

Legendas

Classificação por 
idades*1

Programa apresentado em HD

Informação de HbbTV
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É possível chamar um Guia de programação 
que contenha até duas semanas de informação 
sobre os programas e estações actuais e 
futuros. Através do Guia de programação, 
pode também mudar para um canal ou estação 
diferentes. Não é possível chamar um Guia 
de programação relativo a canais e estações 
analógicos. 

Prima GUIDE para chamar o Guia de programas. 

Note que o som poderá ser silenciado durante 
a actualização do Guia de programação. 

O idioma do Guia de programação é o idioma 
seleccionado para os menus, se disponível. 
Caso contrário, será utilizado o idioma disponível 
através do sinal de TV. 

A partir do Guia de 
programação de canais … 
Prima para chamar a informação 
relativa a um programa específico.

Prima duas vezes para seleccionar 
um programa realçado. 

Prima longamente para remover 
a informação do ecrã. 

Prima para voltar ao Guia de 
programação – Apresentação 
geral. 

A partir da informação de um 
programa específico … 
Prima para seleccionar o canal. 

Prima para voltar ao nível anterior. 

Prima longamente para remover 
a informação do ecrã. 

Premindo o botão amarelo enquanto um 
canal está realçado no Guia de programas 
permite-lhe seleccionar outro grupo. 

Pode também efectuar uma gravação através 
do Guia de programas, consulte a página 36. 

Tenha em atenção que não é possível pré-
visualizar uma fonte que exiba um sinal UHD.

Guia de programação 

Opções de legendagem e de som 

Os ícones  e  indicam que existem 
opções adicionais de legendas ou áudio 
disponíveis. 

Operação quando nenhum menu é 
apresentado no ecrã...
Prima para chamar o menu 
SUBTITLE LANGUAGE, ou... 

... prima para chamar o menu 
AUDIO LANGUAGE.

As opções de áudio poderão ter a extensão 
AC3 ou AAC, por exemplo, English AC3, o que 
indica diferentes sistemas de som. 

AUDIO LEFT e AUDIO RIGHT permitem-lhe 
direccionar o som direito ou esquerdo para  
os altifalantes frontais. 

>> Ver televisão 

BACK

BACK

BACK

MENU

2

MENU

3
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Usar canais, grupos e listas 

Pode criar, editar e usar grupos 

para facilitar a procura dos seus 

canais de televisão e estações de 

rádio favoritos. 

Se a sintonização automática de 

todos os canais e estações não 

guardou os canais e estações pela 

ordem desejada, pode reconfigurar 

a ordem pela qual estes aparecem 

numa lista de canais ou estações. 

Pode também remover ou apagar 

canais e estações que já não quer 

ou repor canais e estações que, 

afinal, ainda quer. 

Se o seu fornecedor de serviços 

suportar canais pré-pagos, pode 

também encomendar um programa 

a que deseja assistir. 

No modo de Rádio, a palavra CHANNEL 
nos menus é substituída pela palavra 
STATIONS. Para editar os grupos de 
estações de rádio, ligue uma fonte de 
rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS. 

Tenha em atenção que as estações de rádio 
recebidas através de um sintonizador não 
são mesmas que as estações NetRadio 
descritas na página 59.

Grupos de canais e estações 

Seleccione um grupo de canais. Os grupos 
de canais podem ser grupos criados por si 
ou uma lista de canais. As listas de canais 
são enviadas por alguns fornecedores de 
serviços. Estas aparecem e funcionam da 
mesma forma que os grupos e podem ser 
chamadas e visualizadas da mesma forma 
que os grupos. 

Chamar uma apresentação geral 
dos grupos de canais... 
Prima para chamar uma 
apresentação geral dos  
grupos de canais.

Usar e editar grupos de canais 

No menu FAVOURITES, pode criar até 22 
grupos de canais para encontrar os seus 
canais favoritos com rapidez sem ter de 
percorrer todos os canais sintonizados. Por 
exemplo, pode criar um grupo para cada 
membro da família. Pode também atribuir 
um nome aos grupos de canais ou estações 
criados e apagar os grupos que já não queira. 
Pode também apagar os canais ou estações 
de um grupo.

Num grupo de favoritos, pode mover um canal 
para uma posição diferente na lista. Consulte 
o menu presente no ecrã do televisor para 
obter instruções.

Para atribuir um nome e criar um grupo favorito... 
Abra o menu FAVOURITES

Realce um grupo com ou sem 
nome 

Prima para nomear/renomear o 
grupo, por exemplo "Desporto" 
e siga as instruções que aparecem 
no ecrã.

Prima para guardar o nome

Seleccione o grupo agora 
nomeado

Prima para adicionar canais

Seleccione um grupo de onde 
copiar, como por exemplo, 

"Notícias"

Prima para seleccionar um canal

Prima para entrar na lista

Prima quando terminar de 
adicionar canais

Prima para guardar as definições

MENU

1

  MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS    
    FAVOURITES
    …
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>> Usar canais, grupos e listas 

Pode remover canais ou estações sintonizados 
que não deseje ter na sua lista de canais ou 
repor canais seleccionados que tenha apagado 
da sua lista de canais. Só é possível renomear 
canais analógicos. Esta função não está 
disponível em todos os mercados.

No menu TV LIST, pode remover um canal da 
lista de canais. Os canais removidos podem 
ser novamente repostos através do menu 
REMOVED CHANNELS.

Para editar estações de rádio, ligue uma fonte 
de rádio e seleccione EDIT RADIO GROUPS. 

Ao editar a TV LIST ou adicionar canais a um 
grupo de favoritos, pode premir o botão 
verde para mudar a ordem dos canais de 
alfabética para numérica e vice-versa. 

Os canais que foram removidos da lista de 
canais não reaparecem durante a sintonização 
de novos canais, sendo guardados na lista 
REMOVED CHANNELS. 

Editar canais 

Listas de canais e estações 

Apresentar uma lista de canais e seleccionar 
um canal. 

Prima para seleccionar um 
grupo de canais 

Prima para percorrer os canais 
do grupo, ou...

... prima para chamar o canal 
posicionado num determinado 
número no grupo 

0 – 9

  MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS    
    FAVOURITES
    TV LIST
    REMOVED CHANNELS
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>> Usar canais, grupos e listas 

Assistir a canais pré-pagos (Pay Per View) 

No caso de serem suportados pelo seu 
fornecedor de serviços, pode assistir a canais 
pré-pagos, sendo no entanto necessária uma 
subscrição. O Guia de programação disponi-
biliza informações acerca dos canais e 
programas. Use esta informação para 
encomendar um programa. Contacte o  
seu fornecedor de serviços para obter  
uma ID de cliente. 

Encomendar um programa... 
Prima para seleccionar um canal 

 
Siga a informação que aparece 
no ecrã para obter acesso a um 
programa. Para obter mais 
informações, contacte o seu 
fornecedor de serviços. 

Ver informações pormenorizadas do canal 

No menu TV LIST pode realçar um canal e 
premir o botão vermelho para ver informações 
pormenorizadas sobre o canal. PARENTAL 
LOCK está disponível apenas se tiver activado 
ACCESS CONTROL no menu SETUP; consulte 
a página 69. Os canais com bloqueio parental 
activo serão ignorados quando se percorre 
os canais.

Se o canal realçado for um canal analógico, 
pode também renomear o canal através do 
botão verde e de , ,  e . Em alguns 
idiomas, não é possível renomear canais. 

No menu TV LIST pode premir o botão verde 
para mudar a ordem dos canais de alfabética 
para numérica e vice-versa. 

Para visualizar informações pormenorizadas 
acerca das estações de rádio ou criar grupos 
de estações, mude para uma fonte de rádio  
e seleccione EDIT RADIO GROUPS. 

ou
0 – 9

  MENU    
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Colocar em pausa e reproduzir um programa 

Com um SSD ou HDD USB ligado 

e configurado para gravação, 

pode pausar, retomar e repetir 

um programa digital em curso.  

O televisor continua a gravar o 

programa durante a pré-gravação, 

pelo que pode ter a certeza de 

ver o programa completo. Para 

mais informações sobre SSDs ou 

HDDs USB, consulte a página 25. 

Para saber como copiar conteúdo da 
memória tampão de pré-gravação para 
uma gravação permanente, consulte a 
página 37.

Não é possível activar MHEG ou HbbTV 
durante o modo de pré-gravação. 

O uso de SSD ou HDD USB para pré-
gravação poderá não ser suportado por 
todos os fornecedores de serviços. 

Pausar e retomar a reprodução  
de um programa... 
Pause o programa em exibição no canal 
actual e retome o programa mais tarde. 

Prima para pausar um programa. 

Prima para retomar a reprodução 
de um programa. 

Para voltar ao sinal em directo, seleccione 
novamente a fonte, como por exemplo TV. 

Ir para um momento específico... 
Introduza uma hora específica para aceder ao 
conteúdo da memória tampão de pré-gravação. 

Seleccione um ponto no tempo. 

Avance ou recue rapidamente 
ou passo-a-passo. 
Avance ou recue minuto a minuto. 

Prima longamente para saltar 
para trás ou para a frente. 

Prima longamente para avançar 
ou recuar para um determinado 
ponto.

0–9

ou

HBO     9  |   TV 

Independence Day  RATING 6  09:30  –  11:50

PROGRAMME 3 / 3 PAUSE   07:10  –  10:15

Após "Apresentação actual" 
(pontilhado = pré-gravado. 
Branco = não pré-gravado) 

Programa 
actual na 
memória 
tampão 

Número total de programas 

Antes de "Apresentação actual" 
(vermelho = pré-gravado. 

Cinzento = não pré-gravado) 

Indicador 
"Apresentação actual" 

Hora de 
início/final do 

programa 
actual 

Hora de início da 
memória tampão

Ponto de reprodução 
("Apresentação actual")



34

>> Pausar e reproduzir um programa 

Alternar programas... 
Ir para o programa anterior ou seguinte na 
memória tampão de pré-gravação. 

Prima para ir para o programa 
anterior ou seguinte.

Pausar a reprodução... 
Coloque em pausa o conteúdo da memória 
tampão de pré-gravação.*1 

Prima para fazer pausa na 
reprodução

Reprodução lenta, prima 
novamente para mudar a 
velocidade. 

1*A memória tampão de pré-gravação tem 4 
horas de duração. Se um programa permanecer 
em pausa até a memória tampão estar cheia, 
tem de premir  para continuar a gravar na 
memória tampão e, assim, apagar o conteúdo 
mais antigo. Se mudar de fonte, canal ou 
estação ou se desligar o televisor, o conteúdo 
da memória tampão é apagado. Para mais 
informações sobre a memória tampão de pré-
gravação,  consulte a página 37. 

Mudar para o sinal em directo... 
Mude do modo pré-gravação para sinal em 
directo. 

Prima duas vezes para ir para o 
sinal em directo.
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Gravar um programa 

Um SSD ou HDD USB ligado e 

configurado para gravação permite-

lhe efectuar gravações temporizadas 

e executar dois Temporizadores em 

simultâneo. Os Temporizadores 

memorizados estão indicados no 

TIMER INDEX. Aqui, pode editar ou 

apagar os seus Temporizadores. 

Pode também copiar um programa 
da memória-tampão de pré-gravação 

para o SSD ou HDD USB, para guardar. 

Para assegurar que os Temporizadores 

são correctamente executados, 

acerte o relógio incorporado para  

a hora e data correctas. 

Os menus activos para o SSD  

ou HDD USB configurado para 

gravação oferecem opções de 

definição e ajuste. Chame o menu 

RECORDING SETTINGS e siga as 

instruções que aparecem no ecrã. 

Prima também INFO para chamar 

os textos de ajuda.

Para mais informações sobre SSDs 

ou HDDs USB, consulte a página 25. 

Só é possível gravar a partir de canais digitais. 

A gravação por SSD ou HDD USB poderá não 
ser suportada por todos os fornecedores de 
serviços. 

Não pode gravar um programa de uma estação 
de rádio. 

Em alguns países não é possível gravar um 
programa CI+ enquanto assiste a outro programa.

Efectuar uma gravação com Temporizador 

Defina um Temporizador no menu TIMER 
PROGRAMMING. Neste menu, selecciona a 
fonte a gravar, a hora de início do programa, 
a hora de fim e a data ou os dias da semana 
em que o programa é exibido. 

Para definir um Temporizador, chame o menu 
TIMER PROGRAMMING.

Pode efectuar uma gravação a partir de um 
dos sintonizadores de televisão durante a 
reprodução de uma gravação. Pode também 
gravar um programa no disco rígido e, em 
simultâneo, guardar um programa na memória-
tampão de pré-gravação. Podem existir algumas 
limitações em relação à gravação e pré-gravação. 
Para mais informações, consulte as seguintes 
páginas e as páginas 33–34. 

Pode também reproduzir um programa gravado, 
mesmo se a gravação desse programa específico 
ainda estiver em curso. Note que não pode 
gravar programas protegidos contra cópia. 
Para informações sobre como efectuar uma 
gravação manual, consulte a página 26. 

KEEP EPISODES está disponível apenas 
quando DATE está definida para WEEKDAYS 
e PROTECTION está em OFF. 

Se o índice do Temporizador estiver cheio, o 
menu TIMER PROGRAMMING deixa de estar 
acessível. 

Se, por algum motivo, uma gravação tempori-
zada não for concluída com sucesso, é informado 
se o mesmo programa for encontrado no Guia 
de programas para poder voltar a configurar 
a gravação temporizada. 

Se uma gravação temporizada for programada 
a partir do Guia de programas ou do visor  
de informação, apenas é possível mudar a 
protecção, a categoria e o estado do bloqueio 
parental. 

Se um programa gravado for dividido em dois 
eventos, por exemplo devido a um programa 
noticioso, ambos os eventos são gravados.  
No entanto, é necessário que o período de 
tempo entre a hora de início e a hora de fim 
das gravações seja inferior a três horas e que 
o Guia de programas reconheça que os dois 
programas estão relacionados.

MENU     
	  RECORDINGS    
	 	 TIMER	PROGRAMMING    
   

Continua…
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>> Gravar um programa 

Gravar usando um Guia de 
programas…
Pressione para chamar o Guia 
de programas e seleccionar o 
programa que pretende gravar.

Prima para poder iniciar uma 
gravação. 

Prima para iniciar a gravação do 
programa seleccionado. O 
programa fica agora sublinhado. 
Ou,… 

… prima para programar uma 
gravação por Temporizador 
repetida, como uma gravação 
por Temporizador semanal. 

O menu TIMER PROGRAMMING 
é apresentado e pode utilizar o 
botão direccional e os botões 
numéricos para editar a 
gravação temporizada 

Prima para guardar a gravação 
temporizada. O programa fica 
agora sublinhado 

Volte a realçar o programa e 
prima para chamar as opções de 
gravação (apagar ou cancelar)

Após a gravação estar concluída, 
é guardada no menu HARD DISK 
CONTENT.

É possível efectuar duas gravações em 
simultâneo.

Acerca da gestão do espaço e da protecção 
O televisor tem uma função de gestão do 
espaço que, quando necessário, cria automati-
camente espaço para gravações manuais e 
temporizadas. Fá-lo eliminando a quantidade 
necessária de conteúdo do SSD ou HDD USB. 
Aplicam-se os seguintes princípios: 
– As gravações protegidas nunca são 

apagadas. 
– As gravações que já foram vistas ou editadas 

são apagadas antes das gravações que ainda 
não foram vistas ou editadas. 

– As gravações mais antigas são apagadas 
em primeiro lugar. 

– Uma gravação não é apagada automati-
camente quando se encontra em modo  
de reprodução. 

– As gravações temporizadas não são 
executadas se o disco rígido estiver cheio  
e todas as gravações estiverem protegidas 
e quaisquer gravações em curso são paradas 
automaticamente quando é atingida a 
capacidade do disco rígido. 

As gravações com tempo limitado, como as 
gravações alugadas, são automaticamente 
apagadas quando expiram. Estas gravações 
são identificadas por |EXPIRES após o nome 
da gravação. Se a informação temporal para 
uma gravação que expira não for válida, não  
é possível reproduzir esta gravação. Se assistir 
a uma gravação e esta expirar, é informado 
através de uma mensagem no ecrã, a qual 
pode ser removida premindo o botão central. 

É informado que não existe espaço ou não 
existe espaço suficiente no SSD ou HDD USB 
para uma gravação temporizada. 

GUIDE

e
0 – 9

Continua…
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>> Gravar um programa 

Verificar os Temporizadores já 
programados 
 
Pode verificar os Temporizadores que estão 
à espera de ser executados, bem como editá-
los ou apagá-los. Pode também desactivar 
um Temporizador uma vez ou indefinidamente 
se um Temporizador definido se sobrepuser 
a outro Temporizador. 

Se editar um Temporizador desactivado,  
este volta a ser automaticamente activado. 

Ao criar gravações temporizadas, se se 
aproximar da capacidade máxima de 
gravações temporizadas, é notificado  
desta situação no menu. 

 

A memória-tampão de pré-gravação é um 

armazenamento temporário. Se mudar de  

fonte, canal ou estação ou se desligar o 

televisor, o conteúdo da memória tampão  

é apagado. Para manter uma gravação,  

pode copiar esta da memória-tampão de pré-

gravação para o menu HARD DISK CONTENT, 

efectuando uma gravação manual. Se iniciar 

uma gravação manual durante a gravação em 

diferido, a gravação é iniciada a partir da hora 

de início do programa. Se mudar de canal após 

o início de um programa, a gravação irá 

começar neste ponto. Para mais informações, 
consulte as páginas 33-34.

Copiar para o disco rígido...
Prima para fazer pausa na 
gravação diferida.

Prima para iniciar a reprodução.

Prima para recuar até um ponto 
específico do programa que 
pretende gravar.

Prima para iniciar gravação para 
o disco rígido.*1 

1*Se iniciar uma gravação manual durante  
a pré-gravação, a parte do programa já 
guardado na memória tampão de pré-
gravação também será incluída na gravação. 

Depois de copiar da gravação em diferido 
para o menu HARD DISC CONTENT, pode 
editar a nova gravação, tal como pode editar 
quaisquer outras gravações. 

NOTA! O fornecedor do programa pode impor 
algumas restrições em termos do que pode 
ser gravado ou gravado em diferido. O programa 
gravado também pode estar disponível por 
um período de tempo limitado. Contacte o 
seu fornecedor de programa para informações 
em relação à política de gravações.

Copiar da memória-tampão  
de pré-gravação  

MENU

  MENU    
	  RECORDINGS    
	 	 TIMER	INDEX   
   …

Memória-tampão de pré-gravação

Conteúdo do disco rígido
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Reproduzir uma gravação 

Com um SSD ou HDD USB ligado 

e configurado para gravação, 

pode reproduzir e percorrer as 

gravações de programas digitais. 

Activar um disco rígido e reproduzir uma 
gravação... 
Demora algum tempo a activar o disco rígido. 

Seleccione a fonte do disco 
rígido no ecrã do BeoRemote 
One para chamar o menu HARD 
DISK CONTENT. 

Seleccione uma vista ou uma 
categoria. 

Seleccione uma gravação. 

Reproduza a gravação. 

Durante a reprodução, prima 
longamente para chamar o 
menu HARD DISC CONTENT. 

Pode chamar o menu HARD DISC CONTENT 
se premir MENU e seleccionar RECORDINGS. 

Quando selecciona uma gravação para 
reprodução, aparece uma mensagem 
informativa. A mensagem é removida 
automaticamente ou premindo BACK.  
Todas as gravações são de tipo "sem perdas"; 
para chamar as informações relativas a uma 
gravação realçada no menu HARD DISK 
CONTENT, tem de premir INFO. Prima INFO 
novamente para apagar a informação. Para 
parar a gravação em curso, realce a gravação 
e prima o botão amarelo. 

Quando selecciona uma gravação a reproduzir, 
o televisor retoma a reprodução no ponto onde 
ficou na última vez que a mesma gravação foi 
reproduzida. Se tiver visto a gravação até ao 
fim, a reprodução começa no início. 

Para reproduzir uma gravação relativamente à 
qual tenha sido activado o bloqueio parental, 
é necessário introduzir um código de acesso 
de quatro dígitos. Não é apresentada uma 
pré-visualização desta gravação. Consulte a 
página 69 sobre como configurar um bloqueio 
parental. 

HARD DISC CONTENT  4/12 | ALL

playcategorydeleteabc 12:45infooptions

Ally Drama 11:46 07 MAR  0:50

Angels and Demons Film 12:59 06 MAR  1:20

Dark Blue | EXPIRES Film 11:58 02 MAR  1:30

Independence Day | KEEP Film 13:00 01 MAR  0:45

Captain Planet Documentary 10:55 29 FEB  1:30

Catch me if you can Drama 17:30 28 FEB  1:30

TV

… 

ou

Estado da capacidade  
de armazenamento 

Parte da 
gravação  

que foi 
visualizada 

Duração da gravação 

Número da gravação  
e número total de gravações 

Vista ou  
categoria actual 

Pré-
visualização 

- para 
gravação  
de canais  

A gravação está 
protegida contra 
eliminação automática

A gravação irá  
expirar em breve
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>> Reproduzir uma gravação 

Colocar em pausa ou parar a reprodução... 
Colocar em pausa ou parar a reprodução de 
uma gravação. 

Prima para fazer pausa na 
reprodução

Reprodução lenta, prima 
novamente para mudar a 
velocidade. 

Prima para parar a reprodução. 

Quando a imagem permanece inalterada 
durante 8 minutos, o ecrã do televisor 
escurece automaticamente. 

Parar uma gravação chama o menu HARD DISC 
CONTENT. A barra no topo indica até que ponto 
o disco rígido está cheio. As gravações protegidas 
são indicadas por |KEEP. Para mais informações 
relativas a protecção, consulte a página 40. 

Alternar gravações... 
Ir para a gravação anterior ou seguinte dentro 
de uma categoria. 

Prima para ir para a gravação 
anterior ou seguinte. 

Ir para um momento específico... 
Introduza uma hora específica a aceder numa 
gravação. 

Seleccione um ponto no tempo 

Avançar ou recuar rapidamente  
ou passo-a-passo... 
Avance ou recue minuto a minuto. 

Prima longamente para saltar 
para trás ou para a frente. 

Prima longamente para avançar 
ou recuar para um determinado 
ponto. 

0–9
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Editar gravações 

Um SSD ou HDD USB ligado e 

configurado para gravação permite-

lhe editar o conteúdo de um disco 

rígido conforme mais lhe convier. 

Pode, por exemplo, alterar a categoria 

de uma gravação ou apagar, encurtar 

ou dividir esta em duas gravações 

separadas. 

Adicionalmente, pode proteger 

qualquer gravação que pretenda 

manter ou activar um Parental Lock. 

Aceda ao menu principal e seleccione 
RECORDINGS para aceder ao menu HARD 
DISK CONTENT. Aqui, entre outras coisas, 
pode ordenar as suas gravações por ordem 
alfabética ou por data através do botão verde 
e pode chamar o menu OPTIONS menu através 
do botão vermelho para poder editar uma 
gravação. 

Se o Parental Lock estiver activado para uma 
gravação, deve introduzir o Código de acesso 
antes de poder aceder ao menu OPTIONS e 
editar a gravação. 

Pode impedir o acesso às suas gravações 
activando a função Parental Lock. Tal requer 
que introduza primeiro um código Parental 
Lock. O menu ACCESS CONTROL permite-lhe 
definir um código que limita o acesso às suas 
gravações. Para definir o código de Parental 
Lock, consulte a página 69. 

Proteger uma gravação... 
No menu OPTIONS pode proteger uma gravação 
para impedir que seja apagada do disco rígido. 
Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Alterar o nome de uma gravação... 
Se pretender alterar o nome de uma gravação, 
por exemplo se tiver efectuado uma gravação 
manual, pode atribuir-lhe um novo nome no 
menu HARD DISK CONTENT. Siga as instruções 
que aparecem no ecrã.

Nota: Em alguns idiomas, não é possível definir 
um nome.

Dividir uma gravação... 
Pode dividir uma única gravação em duas. 
Isto pode facilitar, por exemplo, encontrar  
uma determinada cena quando percorrer  
uma gravação longa. Siga as instruções que 
aparecem no ecrã.

Cortar uma gravação... 
Pode cortar uma secção de uma gravação. 
Escolha simplesmente um ponto na gravação 
e indique se quer apagar a secção da gravação 
antes ou depois desse ponto. Não pode apagar 
uma secção no meio da gravação. Siga as 
instruções que aparecem no ecrã.

Apagar uma gravação... 
A qualquer momento, pode apagar uma 
gravação não desejada, incluindo gravações 
protegidas. Pode também apagar todas as 
gravações dentro de uma categoria ou vista. 
Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Uma gravação protegida será identificada por 
|KEEP depois do nome. 

Todas as gravações têm uma data de expiração 
e estão automaticamente protegidas até 
expirarem. Estas gravações são identificadas 
por |EXPIRE após o nome e não é possível 
desactivar a protecção destas gravações. 

Se dividir ou proteger uma gravação que faça 
parte da função KEEP EPISODES, esta gravação 
específica deixa de ser parte desta função. 

. 

MENU     
	  RECORDINGS    
	 	 HARD	DISK	CONTENT   
   …
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Voltar a sintonizar canais 

Pode fazer com que o televisor 

encontre os canais de televisão e 

estações de rádio por si. Os canais 

e as estações são actualizados 

automaticamente, mas também é 

possível actualizá-los manualmente. 

Dependendo do seu fornecedor de serviços, 
algumas definições são executadas 
automaticamente. 

Pode actualizar canais sintonizados que 
tenham, por exemplo, sido movidos pela 
emissora. 

Caso tenha sintonizado canais terrestres e 
haja mais do que uma rede disponível, tem 
também de seleccionar uma rede preferida 
para usar. 

Os itens de menu CABLE, TERRESTRIAL, 
SATELLITE e ANALOGUE estão disponíveis 
apenas se tiverem sido activados em INPUTS 
no menu CHANNELS. Caso tenha sido activada 
apenas uma entrada, o menu TUNING é 
ignorado e o menu de configuração da 
entrada é aberta directamente. 

Tenha em atenção que quando introduz um 
fornecedor de serviços diferente ou modo de 
pesquisa para uma introdução, todas as listas 
são apagadas. 

Actualizar canais 

MENU  
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
	 	 	 TUNING    
	 	 	 …    
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Mude a introdução de canal activando e 
desactivando as entradas de cabo, terrestre, 
satélite e analógica, a antena activa e a 
compensação de comprimento da linha. 

Pode voltar a instalar todos os canais de 
televisão deixando o televisor sintonizar 
automaticamente todos os canais. 

Se mudar para uma rede diferente, os canais 
presentes nas suas listas poderão também 
mudar. Só é possível se houver diversas redes 
disponíveis ao sintonizar canais terrestres. 

Para alterar a introdução de um canal, chame 
o menu INPUTS.

Para voltar a instalar todos os canais, chame  
o menu REINSTALL CHANNELS . 

Para seleccionar uma rede, chame o menu 
PREFERRED NETWORK.

NOTA! Se voltar a instalar todos os canais de 
televisão, todas as definições de canais que 
tiver efectuado desaparecem! 

Para mais informações sobre o código de 
acesso, consulte a página 69.

Se desactivar uma introdução, todos os canais 
e configuração relativos a esta entrada são 
apagados. 

O menu PREFERRED NETWORK pode também 
aparecer durante a sintonização de canais 
terrestres. 

Alterar as definições de introdução de canal

>> Voltar a sintonizar canais

  MENU    
	  SETUP    
	 	 CHANNELS    
   TUNING
	 	 	 INPUTS
   REINSTALL CHANNELS
	 	 	 EDIT	TV	GROUPS
	 	 	 PREFERRED	NETWORK
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Configuração das colunas – som surround 

Adicione colunas BeoLab e 

subwoofers BeoLab com ou sem 

fios ao seu televisor e obtenha 

um sistema de som surround que 

se adequa perfeitamente à sua 

sala de estar. A melhor experiência 

de som é obtida na área circundada 

pelas colunas. 

Pode também criar grupos  

de colunas para adequar a 

configuração de colunas a  

outras posições de audição que 

não aquela em frente ao televisor, 

como por exemplo sentado à 

mesa de jantar ou num cadeirão. 

Este Livro de consulta descreve 

como efectuar uma configuração 

básica de colunas. Para definições 

de som e regulações mais 

avançadas, consulte o Manual 

Técnico de Som (Technical Sound 

Guide) em www.bang-olufsen.

com/guides. 

Para obter informações sobre o 

uso diário dos grupos de colunas, 

consulte a página 47. 

O seu fornecedor de conteúdos poderá ter 
proibido a distribuição de som digital sem 
fios nas suas colunas. Deve então utilizar 
as colunas com fios com o Power Link ligado.

Configurar as colunas 

Configure as colunas com e sem fios no seu 
televisor. 

Colunas com fios 
Ao configurar as colunas com fios, tem de 
seleccionar quais as colunas que ligou a cada 
terminal Power Link no menu SPEAKER 
CONNECTIONS.*1

1*Se nem todos os terminais Power Link com 
colunas ligadas forem apresentados no menu 
SPEAKER CONNECTIONS, pode premir o botão 
verde para visualizar todos os terminais Power 
Link. 

Importante! Se seleccionar LINE como tipo de 
coluna na lista SPEAKER CONNECTIONS, o 
volume será muito elevado e não será possível 
regular o volume através do BeoRemote One. 
Tem de usar o comando à distância específico 
do aparelho. LINE é usado para, por exemplo, 
amplificadores não Bang & Olufsen.

Colunas sem fios 
Se tiver colunas sem fios na sua configuração, 
o televisor automaticamente procura as colunas 
sem fios e associa as colunas detectadas aos 
canais Power Link sem fios durante a primeira 
configuração. No entanto, pode também 
procurar colunas sem fios e associar as colunas 
detectadas com os canais Power Link sem fios 
do televisor manualmente através do menu 
SPEAKER CONNECTIONS. 

Procurar e associar colunas sem 
fios... 
No menu SPEAKER 
CONNECTIONS, prima para 
voltar a procurar 

Quando a procura for concluída, 
prima para associar as colunas 
detectadas ao televisor. 

Dissociar uma coluna do 
televisor... 
Seleccione uma coluna no menu 
SPEAKER CONNECTIONS 

Prima uma vez para poder 
dissociar a coluna. Prima 
novamente para confirmar a 
dissociação 

Se o estado da coluna for MISSING no menu 
SPEAKER CONNECTIONS, significa que a 
coluna foi associada a um canal sem fios e 
será novamente detectada de forma automática 
logo que possível.  

MENU     
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SPEAKER	CONNECTIONS    
	 	 	 …    

Continua…

http://www.bang-olufsen.com/guides
http://www.bang-olufsen.com/guides
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>> Configuração das colunas – som surround 

Repor as definições de som 
Se por alguma razão precisar de repor os 
valores originais das definições de som, por 
exemplo, ao mudar a configuração sonora, 
pode fazê-lo no menu SOUND. A reposição 
dos valores originais apaga as definições do 
grupo de colunas e tipo de colunas e desassocia 
todas as colunas sem fios registadas. 

Quando selecciona RESET TO DEFAULT, é-lhe 
pedida uma confirmação, após a qual é iniciada 
a primeira configuração das definições de som. 

Para poder voltar a configurar colunas sem 
fios dissociadas, lembre-se que precisa de 
redefinir as colunas. Consulte o Livro de 
consulta das colunas.

Pode criar grupos de colunas diferentes para 
diferentes posições de audição ou combinações 
de colunas. Para cada grupo, tem de atribuir 
funções às colunas, definir a distância entre 
elas e a sua posição de audição e calibrar  
o nível das colunas. É possível definir as 
distâncias e os níveis de colunas para cada 
grupo de colunas manualmente através do 
menu SPEAKER GROUPS, ou automaticamente 
através do assistente de configuração se ligar 
o microfone de calibragem fornecido e as 
colunas externas. Pode também executar um 
ajuste de colunas utilizando apenas o microfone 
de calibragem, sendo que as distâncias e os 
níveis são definidos automaticamente. 

Pode também atribuir nomes aos grupos de 
colunas ou apagar grupos que não deseja 
manter. O grupo de colunas TV é um grupo 
predefinido pelo qual pode optar quando se 
senta em frente do televisor. 

Atribuir funções às colunas ligadas permite-
lhe especificar a função das colunas num 
sistema de som surround, assim como o 
número de colunas a utilizar. Se TV ou um grupo existente estiver realçado, 

prima o botão vermelho para activar o grupo 
de colunas. 

Não é possível renomear nem apagar o  
grupo de colunas TV. Consulte a página 47 
relativamente ao uso diário de grupos de 
colunas.

Para efectuar definições mais avançadas 
relativamente à configuração de grupos de 
colunas, consulte o Manual Técnico de Som 
(Technical Sound Guide) em www.bang-
olufsen.com/guides. 

Criar grupos de colunas 

A

F

E

H

B

D

C

G

MENU     
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 RESET	TO	DEFAULT    
	 	 	 …    

MENU     
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SPEAKER	GROUPS    
	 	 	 …    

Continua…

Exemplo ilustrado de visualização de TV... 
 Coluna A:  Dianteira do lado 

esquerdo (Left front) 
 Coluna B: Subwoofer 
 Coluna C: Centro (Centre) 
 Coluna D:  Dianteira do lado direito 

(Right front)
 Coluna E:  Surround do lado direito 

(Right surround)
 Coluna F:  Traseira do lado direito 

(Right back) 
 Coluna G:  Traseira do lado 

esquerdo (Left back)
 Coluna H:  Surround do lado 

esquerdo (Left surround)

http://www.bang-olufsen.com/guides
http://www.bang-olufsen.com/guides
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>> Configuração das colunas – som surround 

Ajustar distâncias e níveis automaticamente... 
Coloque o microfone ligado na 
posição de audição principal 
para o grupo de colunas actual. 

Após a detecção automática do 
microfone, seleccione 
MICROPHONE CALIBRATION*1.

Prima para iniciar a calibragem.

Seleccione YES se pretender 
repetir o procedimento e 
efectuar a medição para uma 
posição de audição adicional 
para o grupo de colunas em 
questão. 

1*No menu pop-up pode também optar por 
criar um novo grupo de colunas, optimizar 
outro grupo de colunas, que não o actual, 
configurar as ligações de colunas ou não agir. 
Siga as instruções que aparecem no ecrã. 

Pode também aceder ao menu MICROPHONE 
CALIBRATION se premir MENU e seleccionar 
SETUP, SOUND, SPEAKER GROUP e depois 
seleccionar um grupo de colunas. 

Recomenda-se que o ruído de fundo seja 
minimizado ao máximo durante a calibragem.

Definir as distâncias e os níveis através do 
assistente de configuração... 
Coloque o microfone ligado na 
posição de audição principal 
para o grupo de colunas actual. 

Seleccione um grupo de colunas 
no menu SPEAKER GROUPS e 
chame-o. 

Seleccione SETUP WIZARD e 
chame a função do assistente. 

É apresentada uma mensagem 
de confirmação. Seleccione  
YES para iniciar a definição 
automática de distâncias e 
níveis, ou NÃO para cancelar a 
função do assistente. Se desejar, 
pode repetir a medição de uma 
posição de audição adicional para 
o grupo de colunas em questão. 

Prima quando a calibragem 
estiver concluída. 

As funções das colunas internas e um subwoofer 
são também definidas através do assistente 
de configuração. 

Quando confirma uma calibragem ou um 
procedimento do assistente de configuração, 
todas as definições prévias para um grupo de 
colunas são apagadas. 

Para mais informações sobre ligação do 
microfone de calibragem, consulte a página 16. 
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>> Configuração das colunas – som surround 

Configurar modos de som 

O televisor possui diversos modos de som 
optimizados para diferentes tipos de programas 
e fontes. No entanto, se assim o desejar, 
pode ajustar os valores dos modos de som  
a seu gosto. Os modos de som possuem 
nomes predefinidos. Por exemplo, use MOVIE 
ao assistir a um DVD ou Blu-ray ou use GAME 
para realçar o som ao usar uma consola de 
jogos. O modo de som CUSTOM pode ser 
configurado se pretender definir um novo 
tipo de uso e definições. É o único modo  
ao qual pode alterar o nome. O modo de 
som ADAPTIVE não é um modo por si só, 
mas adapta-se à fonte seleccionada ou 
conteúdo seleccionando um de entre os 
restantes modos de som. 

Para obter mais informações ou efectuar 
definições mais avançadas relativamente aos 
modos de som, consulte o Manual Técnico de 
Som (Technical Sound Guide) em www.bang-
olufsen.com/guides. 

Se desejar repor os valores de origem do modo 
de som, seleccione RESET TO DEFAULT no 
menu de configuração específico do modo de 
som desejado e confirme que quer repor os 
valores de origem. 

Pode chamar uma lista de modos de som  
ao ecrã do televisor encontrando SOUND no 
menu LIST do BeoRemote One e premindo o 
botão central. A partir daqui, pode seleccionar 
um modo de som através dos botões numéricos. 
Consulte a página 47 relativamente ao uso dos 
modos de som.

MENU     
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SOUND	MODES    
	 	 	 …    

http://www.bang-olufsen.com/guides
http://www.bang-olufsen.com/guides


47

Uso diário dos modos de som e grupos de colunas 

Pode transformar o seu televisor 

num sistema de som surround 

acrescentando colunas e 

subwoofers BeoLab. 

Quando liga uma das fontes, o 

televisor selecciona automatica-

mente o modo de som apropriado 

para a fonte que está a usar. No 

entanto, pode a qualquer momento 

seleccionar outro modo de som. 

Para além disso, quando liga o 

televisor, o grupo de colunas TV  

é automaticamente seleccionado. 

Contudo, pode sempre seleccionar 

outro grupo de colunas activadas 

se desejar ouvir música sem ter 

de se sentar em frente do televisor, 

por exemplo, quando se senta à 

mesa ou num cadeirão. 

Pode ajustar as definições dos modos de 
som e configurar grupos de colunas. Para 
informações acerca da configuração dos 
modos de som e criação de grupos de 
colunas, consulte as páginas 44-46. 

Pode seleccionar um modo de som adequado 
à fonte que está a utilizar. 

Seleccionar um modo de som...
Prima para chamar SOM ao ecrã 
do BeoRemote One.

Prima para seleccionar o modo 
de som desejado

Alternar modos

Prima para remover SOM do 
ecrã.

Seleccionar um modo de som Seleccionar um grupo de colunas...

Seleccione o grupo de colunas adequado  
à sua posição audição. 

Para seleccionar um grupo de colunas...
Prima para chamar SPEAKER ao 
ecrã do BeoRemote One. 

Prima para seleccionar o grupo 
de colunas desejado As colunas 
seleccionadas são automatica-
mente incluídas 

Alternar grupos

Prima para remover SPEAKER 
do ecrã. 

Quando configura uma fonte, pode definir  
um modo de som e um grupo de colunas a ser 
seleccionado automaticamente de cada vez 
que liga essa mesma fonte. As definições são 
efectuadas no menu ADVANCED SETTINGS, 
que surge quando realça a fonte e prima o 
botão vermelho no menu SOURCE LIST. Se a 
fonte não se encontrar em SOURCE LIST, prima 
o botão verde para encontrar primeiro a fonte. 

LIST

SOM

1 – 9

BACK

LIST

SPEAKER

1 – 9

BACK
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Definições de som e imagem

As definições de som e de imagem 

encontram-se predefinidas de 

origem para valores neutros que 

se adequam à maioria dos tipos 

de programas. No entanto, se 

assim o desejar, pode ajustar 

estas definições a seu gosto. 

Ajuste as definições de som 

como o volume, os graves e  

os agudos e active o modo 

ecológico para as colunas com 

fios. As definições de imagem 

incluem, por exemplo, contraste, 

luminosidade, cor e distância de 

visualização. 

Altere temporariamente as 

definições de som e imagem – 

até o televisor ser desligado – ou 

guarde-as de forma permanente. 

Active diferentes modos de 

imagem, como por exemplo,  

o modo de jogos se ligar uma 

consola de jogos ao seu televisor. 

Para obter informações sobre como alterar 
o formato da imagem, consulte a página 50. 

Definições de som 

Ajuste as definições de som através do menu 
SOUND. As definições temporárias são 
canceladas quando o televisor é desligado. 

Quando se activa o modo ecológico, todas as 
colunas com fios do grupo que não receberem 
sinal desligam-se para poupar energia. 

No menu AUDIO DESCRIPTION pode definir o 
televisor para descrever por som o que acontece 
no ecrã do televisor. Não se esqueça de activar 
o campo VISUALLY IMPAIRED no menu 
LANGUAGES em REGIONAL SETTINGS. 

 

Definições de imagem 

Ajuste as definições da imagem através do 
menu PICTURE. As definições temporárias 
são canceladas quando o televisor é desligado. 

No menu PICTURE ADJUSTMENT pode chamar 
o menu ADVANCED SETTINGS onde poderá 
efectuar diferentes definições relativas à fonte 
seleccionada. Por exemplo, pode reinicializar 
as definições de imagem. Prima INFO para 
chamar os textos de ajuda relativos aos menus. 

Para remover temporariamente a imagem do 
ecrã, prima LIST e depois  ou  para chamar 
IMAGEM OFF ao ecrã do BeoRemote One e 
prima o botão central. Para repor a imagem, 
prima TV. 

MENU     
	  SETUP    
	 	 SOUND    
	 	 	 SOUND	ADJUSTMENT    
	 	 	 	 …    

  MENU    
	  SETUP    
	 	 PICTURE    
	 	 	 PICTURE	ADJUSTMENT    
	 	 	 	 …    
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>> Definições de som e imagem 

Pode activar diferentes modos de imagem 
para usar com diferentes tipos de programas. 
Se ligar, por exemplo, uma consola de jogos 
ou jogar um jogo de computador usando o 
televisor como monitor, pode activar o modo 
GAME. O modo GAME minimiza o atraso 
causado pelo processamento de sinal. Estão 
também disponíveis os modos de imagem 
MOVIE, MONITOR e ADAPTIVE. Quando 
selecciona um modo de imagem para uma 
fonte através do menu PICTURE, este só é 
guardado até o televisor ser desligado ou 
mudado para uma outra fonte. 

Quando configura uma fonte, pode definir 
um modo de imagem a ser seleccionado 
automaticamente de cada vez que liga essa 
mesma fonte. As definições são efectuadas 
no menu ADVANCED SETTINGS, que surge 
realçando a fonte desejada e premindo o 
botão vermelho no menu SOURCE LIST. Para 
obter mais informações sobre a configuração 
de equipamento adicional, consulte a página 23. 

Para activar os modos de 
imagem directamente... 
Prima para chamar IMAGEM  
ao ecrã do BeoRemote One. 

Prima para seleccionar um modo 
de imagem. 

Alternar modos

Prima para remover IMAGEM 
do ecrã.

Para seleccionar os modos de imagem 
através do menu do televisor... 

Modos de imagem 

LIST

IMAGEM

1 – 4

BACK

  MENU    
	  SETUP    
	 	 PICTURE    
	 	 	 PICTURE	MODES    
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Premindo o botão vermelho no menu 
SOURCE LIST, pode definir um formato  
de imagem para cada fonte a ser usado 
sempre que essa fonte for activada. Pode 
também seleccionar temporariamente um 
formato de imagem diferente. 

Para activar os formatos de 
imagem directamente... 
Prima para chamar FORMATO  
ao ecrã do BeoRemote One. 

Prima para seleccionar um 
formato de imagem. 

Alternar formatos 

Mover a imagem, se possível. 

Prima para apagar FORMATO 
do ecrã.

Tenha em atenção que não é possível alterar o 
formato de imagem quando uma fonte exibe 
um sinal UHD. 

Para obter mais informações sobre a 
configuração de equipamento adicional, 
consulte a página 23. 

>> Definições de som e imagem 

Formato de imagem 

LIST

FORMATO

1 – 6

BACK
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Pode guardar até três instantâneos que 
podem ser activados através de três botões 
dedicados no comando à distância. O televisor 
tem de estar ligado e uma fonte seleccionada. 

Para guardar um instantâneo... 
Prima e mantenha um dos 
MyButtons para guardar a 
experiência de visualização 
actual . 

Se guardar um instantâneo com um botão 
que já tenha sido usado para guardar outro 
instantâneo, o instantâneo existente é 
substituído pelo novo instantâneo. 

Use um instantâneo para assistir a televisão. 

Para usar um instantâneo... 
Prima o botão dedicado ao 
instantâneo desejado. 

Quando repõe um instantâneo guardado, as 
definições são temporárias e ficam activas até 
as definições serem ajustadas, ser seleccionada 
outra fonte ou o televisor ser colocado em 
standby. 

Se o item a reproduzir for guardado num 
instantâneo que já não esteja disponível, o 
instantâneo é mesmo assim reposto, mas o 
item a ser reproduzido seguirá o comportamento 
normal da fonte seleccionada. Por exemplo, se 
um canal guardado no instantâneo reposto já 
não estiver disponível, quando a fonte de 
televisão é seleccionada é reproduzido o último 
canal activo. 

Se tentar usar um instantâneo com um botão 
sem nenhum instantâneo guardado, abre-se a 
funcionalidade PERSONALISATION no menu 
NICE TO KNOW.

Pode guardar um “instantâneo” 

da visualização actual e assim 

personalizar essa experiência 

para poder retomá-la rapidamente, 

bastando para tal tocar num botão. 

Um instantâneo inclui a posição 

da base, a fonte seleccionada e 

as definições seleccionadas para 

o grupo de colunas, ajuste da 

imagem e som, e modo de som  

e imagem. Para fontes internas, 

como um sintonizador integrado, 

também é possível guardar o item 

de reprodução, como um canal. 

Guardar um instantâneo 

Personalizar a experiência televisiva 

Usar um instantâneo 
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Pode seleccionar se o televisor deve activar o 
modo 3D automaticamente, manualmente ou 
a pedido quando detecta sinal 3D pela primeira 
vez após uma mudança de fonte ou canal.  
A predefinição é PROMPT. 

Para activar 3D, chame o menu ACTIVATE 3D 
e siga as instruções no ecrã.

Quando está disponível um sinal 3D e 
ACTIVATE 3D está definido para AUTO, o 
televisor muda automaticamente para o  
modo 3D. Se estiver definido para PROMPT, 
deve seleccionar entre VIEW IN 3D e VIEW  
IN 2D. Se estiver definido para MANUAL,  
deve aceder ao menu e mudar manualmente 
para o modo 3D. 

Pode configurar as preferências 

para assistir a televisão 3D. 

Seleccione se o televisor deve 

mudar automaticamente para o 

modo 3D quando estiver disponível 

sinal 3D automático. 

Activar 3D e ajustar as definições 

Configurar a televisão 3D 

MENU     
	  SETUP    
	 	 PICTURE    
	 	 	 3D	DISPLAY    
	 	 	 	 3D	SETTINGS    
     ACTIVATE 3D



53

Ver televisão em 3D 

Para ver filmes ou outros programas próprios 
para 3D, tem de activar a função 3D e colocar 
óculos 3D activados disponíveis no seu 
revendedor. Mude novamente para o modo 
2D para ver programas de televisão não 
adequados para 3D, como por exemplo,  
o noticiário. 

No menu 3D DISPLAY, pode seleccionar 3D 
ou 2D e premir o botão central para activar a 
televisão 3D ou 2D ou seleccionar um modo. 

Se houver sinal 3D disponível, o televisor muda 
automaticamente para 3D quando se selecciona 
3D ou 2D quando se selecciona 2D. Caso não 
haja sinal 3D disponível, aparece no ecrã um 
menu de selecção de modo 3D ou 2D. 
Consulte a página 54 para obter informações 
sobre modos. 

Pode também activar a televisão 2D e 3D através 
do botão LIST se adicionar 2D e 3D ao ecrã 
do  BeoRemote One. Consulte o Livro de 
consulta do BeoRemote One para obter mais 
informações sobre como adicionar funções. 

Pode melhorar a sua experiência 

televisiva através da tecnologia 

3D ao assistir a, por exemplo, filmes, 

programas de desporto ou filmes 

sobre a natureza. 

Informação de saúde e segurança 
relativa a imagens em 3D 
Alguns espectadores poderão sentir algum 
desconforto ao assistir a televisão em 3D, 
como tonturas, enjoos e dores de cabeça. 
Se sentir algum destes sintomas, pare de 
ver televisão em 3D, retire os óculos 3D e 
descanse. Assistir televisão em 3D por longos 
períodos de tempo poderá causar vista 
cansada. Se sentir que está a ficar com a 
vista cansada, pare de ver televisão em 3D, 
retire os óculos 3D e descanse. Se usar 
óculos graduados ou lentes de contacto, 
use os óculos 3D por cima destes. Não use 
os óculos 3D para outros propósitos. As 
crianças que estejam a assistir a televisão 
em 3D devem ser vigiadas por um adulto, 
para garantir que não sentem nenhum dos 
incómodos anteriormente mencionados. 
Recomenda-se que as crianças de idade 
inferior a 3 anos não assistam a televisão 
em 3D. 

Se forem chamadas ao ecrã duas fontes 
em simultâneo ou se o teletexto for chamado 
a um lado do ecrã e uma fonte ao outro 
lado, o televisor apresenta a imagem sempre 
em modo 2D. 

As legendas poderão não ser sempre 
suportadas. 

Condições de visualização 
Sente-se em frente ao ecrã, um pouco mais 
próximo do que normalmente faria para assistir 
a televisão em 2D, e coloque os seus óculos 
3D. A distância recomendada entre a posição 
de visualização e o ecrã depende do tamanho 
do ecrã e da resolução da imagem. Se se 
deslocar demasiado para a esquerda ou para 
a direita, ou se se elevar ou descer demasiado, 
a qualidade da imagem de TV em 3D diminui. 

Obterá a melhor experiência 3D se escurecer 
a sala, por exemplo, desligando as luzes e 
fechando as cortinas. Especialmente as luzes 
atrás e em redor do ecrã que possam causar 
um efeito incomodativo. Recomendamos que 
não assista a televisão em 3D à luz directa do 
sol ou em condições de grande luminosidade.

Activar televisão em 3D ou 2D 

MENU     
	  SETUP    
	 	 PICTURE    
	 	 	 3D	DISPLAY    
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>> Ver televisão em 3D 

Seleccione o modo 3D que corresponde ao 
sinal enviado pelo fornecedor de programas. 

SIDE BY SIDE 3D 

Converte sinal 3D lado-a-lado em representação 
3D em ecrã inteiro escalando duas imagens 
horizontalmente. 

TOP/BOTTOM 3D 

Converte sinal 3D topo/fundo em representação 
3D em ecrã inteiro escalando duas imagens 
verticalmente. 

Modos 3D 

Seleccione o modo 2D que corresponde ao 
sinal enviado pelo fornecedor de programas. 

STANDARD 2D 

Apresenta uma imagem de televisão normal 
em 2D sem qualquer conversão. 

SIDE BY SIDE 2D 

Converte sinal 3D lado-a-lado em representação 
2D em ecrã inteiro escalando uma imagem 
horizontalmente. 

TOP/BOTTOM 2D 

Converte sinal 3D topo/fundo em representação 
2D em ecrã inteiro escalando uma imagem 
verticalmente. 

Caso não haja sinal 3D disponível, o televisor 
muda automaticamente para o último modo 
usado para a fonte actual. Na mudança de 
canal e fonte, o televisor muda para 
STANDARD 2D.

Modos 2D 
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Ver duas fontes ao mesmo tempo 

O comando à distância BeoRemote 

One dá-lhe acesso a uma função 

IMG. DUPLA para visualização de 

uma fonte de televisão e uma 

fonte WebMedia ou HomeMedia 

em simultâneo. Pode também 

chamar uma fonte HDMI (por 

exemplo, um controlador de 

descodificadores ou leitor de  

Blu-ray) e uma fonte WebMedia 

ou HomeMedia em simultâneo. 

Existem algumas limitações ao usar a 
função IMG. DUPLA, visto algumas 
combinações de fontes não serem viáveis. 
Por exemplo, não é possível visualizar duas 
fontes HDMI ou dois canais de televisão 
codificados em simultâneo. Quando é 
seleccionada uma combinação inválida, 
aparece uma mensagem no ecrã do televisor. 

Ao utilizar a função IMG. DUPLA, não é 
possível apresentar uma fonte com sinal UHD. 

Se estiver a ver televisão em 3D e ligar a 
função IMG. DUPLA, o televisor muda para 2D. 

 

O ajuste do volume afecta sempre a imagem 
A, enquanto que outras operações, tais como, 
seleccionar canais, afectam a imagem B.  
A selecção de uma fonte nova cancela a 
visualização IMG. DUPLA. 

Ao assistir, por exemplo, a um 
canal de televisão... 
Prima para chamar IMG. 
DUPLA.

Chame uma lista de fontes e 
seleccione a fonte, como por 
exemplo, HOMEMEDIA, para 
ver do lado direito do ecrã (B).

Prima para inverter a imagem do 
lado esquerdo com a imagem 
do lado direito.

Para sair da função IMG. DUPLA... 
Para sair da função e voltar à visualização 
normal da fonte no lado esquerdo do ecrã (A) 
simplesmente prima TV. 

A B 

A B 

LIST

IMG.	DUPLA

HOMEMEDIA

MENU

0
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Teletexto 

Pode operar o teletexto a partir da 

barra de menu no topo da página 

de teletexto ou dos botões P+ e P- e 

botões numéricos do seu comando 

à distância. Pode também guardar 

páginas favoritas de teletexto para 

referência rápida.

Se Texto Digital estiver activo e houver uma 
aplicação MHEG disponível para o canal actual, 
premindo TEXT activa esta aplicação e não a 
função convencional de teletexto.

Quando o teletexto está activo, prima TEXT 
para alternar entre o modo de ecrã duplo  
e o modo de ecrã completo.

Para activar o teletexto... 
Prima para aceder à página de 
início do teletexto

Prima para voltar à página 
anterior

Para sair do teletexto... 
Prima longamente para sair do 
teletexto

Para mudar para determinada 
página... 
Aceda às páginas de teletexto 
que pretende visualizar.

Prima para avançar ou recuar 
as páginas.

Prima para ir para a página e 
entrar, ou...

... prima para seleccionar a página.

Prima para ir para as páginas 
do índice.

Para parar a passagem de 
subpáginas... 
Prima para parar a passagem ou...

... siga para HALT e prima

Prima para seleccionar a 
subpágina.

Reiniciar o avanço.

Para aumentar a página do 
teletexto… 
Prima para ir para LARGE.

Prima para alternar entre a 
metade superior e a metade 
inferior da página e a 
visualização normal.

Para visualizar texto oculto numa página de 
teletexto, vá a REVEAL e prima o botão central.

Uso diário

TEXT

BACK

0 – 9

0 – 9

ou
0 – 9

BACK

ou
TV

Continua…
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Pode querer aceder rapidamente às suas 
páginas MEMO do teletexto, por exemplo,  
se estiver de saída para o trabalho e pretender 
consultar a informação de trânsito num serviço 
de teletexto. 

Para visualizar páginas MEMO… 
Prima para chamar o teletexto. 

Prima para se deslocar entre as 
páginas MEMO. 

Para eliminar uma página MEMO… 
Prima ou para deslocar o cursor 
para SETUP e prima o botão 
central. 

Prima para deslocar o cursor 
para a página MEMO que 
pretende eliminar e prima o 
botão amarelo. 

 
Para ver as legendas de teletexto de um 
programa… 
Se pretender que as legendas de teletexto 
disponíveis apareçam automaticamente para 
um canal específico, memorize a página de 
legendas do teletexto como página 9 MEMO. 

Utilização diária de páginas MEMO 

Encontram-se disponíveis nove páginas 
MEMO para o serviço de teletexto de cada 
canal de televisão. 

Para criar uma página MEMO… 
Chame uma página que vê com 
frequência. 

Prima para deslocar o cursor ao 
longo da barra de menu até 
SETUP e prima o botão central. 
As 9 entradas MEMO disponíveis 
são apresentadas por número.  

Prima para guardar a página 
actual. O cursor desloca-se  
para a próxima entrada MEMO 
disponível. 

Prima para seleccionar a página 
de teletexto seguinte que 
pretende guardar. 

Repita o procedimento para 
cada página que pretende 
memorizar 

Para sair da configuração MEMO, 
desloque o cursor para BACK na 
barra de menu do teletexto e 
prima o botão central. 

Memorizar páginas de teletexto 
favoritas

>> Teletexto

TEXT

0 – 9

0 – 9
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Algumas funções ficam disponíveis directa-
mente através do BeoRemote One quando 
liga o equipamento. As funções adicionais 
são disponibilizadas através de uma 
sobreposição de menus que pode chamar 
para o ecrã. Neste menu, pode ver quais  
os botões do BeoRemote One que activam 
serviços ou funções específicos. 

Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione o 
nome da fonte configurada para 
um produto ligado para o activar, 
como por exemplo, HDMI 1. 

Prima para chamar o menu 
principal, incluindo as funções 
relativas à fonte. 

Prima para activar a função 
desejada.

Para chamar rapidamente uma fonte  
favorita, pode gravar a fonte num dos botões 
personalizáveis MyButtons no BeoRemote One. 
Para obter mais informações, consulte a 
página 51.

Operação directa do BeoRemote One 
Se sabe qual é o botão colorido do 
BeoRemote One que activa a função  
que deseja, pode activá-la sem chamar 
primeiro a sobreposição de menus. 

Com o equipamento ligado… 
Prima para activar uma função. 

Prima para chamar o Guia de 
programação ou o separador 

"Agora/Seguinte" para o ecrã, se 
estiver a utilizar equipamento 
que suporte estas funções. 

Prima para activar a função 
desejada. 

Operar outro equipamento com o BeoRemote One

Operar equipamento adicional 

O Controlador de Unidade 

Periférica (PUC) incorporado 

funciona como um intérprete 

entre o equipamento de vídeo 

ligado, como um controlador de 

descodifi cadores, videogravador 

ou leitor de DVD, e o seu comando 

à distância Bang & Olufsen. 

Transfira uma tabela PUC 

(Peripheral Unit Controller) e 

utilize o comando à distância 

Bang & Olufsen para obter acesso 

às funções disponibilizadas pelo 

seu equipamento de outras marcas. 

Consulte a página 23 para obter 

mais informações sobre como 

transferir uma tabela PUC. 

Quando liga o equipamento, as 

funções ficam disponíveis através 

da sobreposição de menus no 

ecrã do televisor. 

Para obter instruções sobre as várias funções 
disponibilizadas pelo seu equipamento, 
consulte o manual específico do produto. 

Algumas funcionalidades e funções do 
televisor poderão não estar disponíveis 
quando está ligado equipamento não 
Bang & Olufsen. Nem todo o equipamento 
de vídeo ligado é suportado pela Bang & 
Olufsen. Para obter mais informações sobre 
o equipamento suportado, contacte o seu 
revendedor Bang & Olufsen. 

TV

HDMI 1

MENU

1 – 9

ou

GUIDE

ou
INFO

MENU

1 – 9
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SOURCE LIST

SETUP

RETURN 
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TV
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Exemplo de uma sobreposição de menus.  
Os botões do BeoRemote One são apresentados 
à direita no menu e as funções por eles 
comandadas, incluindo ícones disponíveis,  
são apresentadas à esquerda. O menu também 
pode listar botões do comando à distância 
incluído no seu equipamento ligado. 

Função do 
televisor

Botão do 
comando  
à distância
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NetRadio 

Com NetRadio, aceda facilmente a 

estações de rádio de todo o mundo. 

As estações NetRadio são transferidas 

através do BeoPortal, pelo que  

o televisor tem de estar ligado à 

Internet durante a transferência  

e reprodução de estações. 

Quando selecciona a fonte NetRadio, 

a última estação de rádio 

reproduzida é sempre iniciada. 

Se não conseguir encontrar uma estação 
específica, a estação poderá já não estar 
disponível na lista recebida do BeoPortal.  
A lista de estações disponíveis poderá sofrer 
alterações de tempos a tempos, devido à 
adição de novas estações e à remoção de 
estações antigas da lista do BeoPortal. 

Para chamar rapidamente o NetRadio, pode 
gravar a fonte num dos botões personalizáveis 
MyButtons no BeoRemote One. Para obter 
mais informações, consulte a página 51.

A fonte NetRadio é activada por defeito quando 
prime o botão MUSIC para ligar o televisor a 
partir de standby.

Ouvir rádio pela Internet

Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione a 
fonte dedicada a NetRadio, como 
por exemplo, RÁDIO NET*1 

Percorrer as estações... 
Pode percorrer as estações por diferentes vistas: 

GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES, NAMES. 

Algumas vistas têm mais níveis. 

Percorra as vistas e estações 
item por item. 

Percorra as vistas e estações 
página por página. Prima 
longamente para saltar letras 
nas listas alfabéticas. 

Prima para abrir o nível seguinte 
ou iniciar a reprodução de uma 
estação. 

Volte à vista anterior. 

Procurar uma estação... 
Seleccione SEARCH e prima o 
botão central para chamar um 
teclado de ecrã e poder procurar 
uma estação*2 

Use os botões das setas, botões 
numéricos e o botão central 
para introduzir um termo de 
pesquisa para a estação que 
pretende encontrar.*3 

Realce o botão de ecrã SEARCH 
e siga para a lista dos resultados 
de procura. 

Percorra a lista estação por 
estação ou página por página e 
prima o botão central para iniciar 
a reprodução de uma estação. 

Prima para voltar ao ecrã anterior 
onde poderá introduzir um novo 
termo de pesquisa. 

Durante a reprodução de uma 
estação... 
Prima para chamar a vista NOW 
PLAYING STATION. 

Premir para parar a reprod ução. 

Prima para iniciar novamente a 
reprodução. 

Prima para ir para a estação 
anterior ou seguinte. 

Introduza o número de posição 
na lista de favoritos da estação 
que deseja ouvir. 

Prima para procurar uma estação 
e siga as informações que surgem 
no ecrã.

Prima para chamar a lista de 
favoritos. 

Prima para chamar a informação 
relativa a uma estação realçada. 
Prima uma tecla para apagar a 
informação. 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar NETRADIO  
e premir o botão central para activar a fonte. 

Pode também chamar o menu SEARCH 
premindo o botão verde. Só pode usar 
caracteres latinos na introdução de um  
termo de pesquisa. 

3*Pode também introduzir um termo de 
pesquisa com a aplicação BeoRemote. 

MUSIC

RÁDIO NET
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>> NetRadio 

Lista de favoritos 
Pode guardar até 99 estações na sua lista de 
favoritos. 

Adicionar à lista de favoritos... 
Ao percorrer as listas de estações 
por GENRES, LANGUAGES, 
COUNTRIES, NAMES, SEARCH 
RESULTS e estações recentemente 
reproduzidas, prima para adicionar 
uma estação realçada à sua lista 
de favoritos.  

Se a lista de favoritos estiver cheia, não poderá 
adicionar mais estações e o botão verde do 
texto de ajuda não é apresentado. 

Seleccionar uma estação 
favorita... 
Chame a lista de favoritos. 

Percorra a lista estação por 
estação. 

Percorra a lista página por 
página. Prima longamente para 
saltar letras na lista alfabética ou 
para o outro extremo da uma 
lista numérica*1 

Salte para o número de posição 
de uma estação específica. 

Prima para iniciar a reprodução 
de uma estação. 

1*Prima o botão verde para alternar entre 
ordem alfabética e ordem numérica. 

Pode também seleccionar a fonte NetRadio  
e usar os botões numéricos para chamar uma 
estação específica directamente da sua lista 
de favoritos. 

Se a lista de favoritos estiver vazia, a indicação 
FAVOURITES no ecrã inicial aparece a cinzento. 

Editar a lista de favoritos... 
Pode mover uma estação para outra posição, 
apagar uma estação ou apagar a totalidade 
da lista de favoritos. 

Chame a lista de favoritos. 

Prima para chamar o menu EDIT 
FAVOURITES. 

Seleccione a estação que 
pretende mover ou apagar. 

Retire a estação seleccionada da 
lista.*2

Mova a estação para cima ou 
para baixo ou para uma posição 
específica. 

Mova a estação para uma 
posição vazia da lista. 

Prima para apagar uma estação 
seleccionada. Prima novamente 
para confirmar. 

Prima para apagar a lista de 
favoritos completa. 

Aparece uma mensagem de 
confirmação. Seleccione YES 
para apagar a lista, ou NO para 
voltar ao menu. 

Prima para guardar as alterações 
e voltar ao menu anterior. 

2*Se a lista de favoritos estiver cheia, não será 
possível mover a estação, visto não haver 
posições vazias onde a colocar. 

Pode também aceder ao menu EDIT 
FAVOURITES seleccionando SETUP no  
menu principal e depois FAVOURITES. 

Estações recentemente reproduzidas 
As estações recentemente reproduzidas 
aparecem sob a lista de vistas no ecrã de 
televisão quando é activada a fonte NetRadio, 
e daí pode seleccionar e reproduzir uma 
estação directamente. 

Seleccione uma estação. 

Prima para reproduzir uma 
estação. 

Apagar o histórico... 
Pode apagar o histórico de estações 
recentemente reproduzidas. 

Prima para apagar o histórico  
de estações recentemente 
reproduzidas. 

Prima para confirmar. 

0–9

ou
0–9

ou
0–9

MENU

1
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WebMedia

Com a função WebMedia integrada 

para Smart TV pode procurar e 

encontrar filmes, vídeos do YouTube, 

fotos ou outro conteúdo web 

relacionado. WebMedia permite a 

integração de funções da Internet 

no seu televisor. Pode também 

adicionar diferentes aplicações.  

Para utilizar WebMedia, o seu 

televisor deve estar ligado à  

Internet, consulte a página 73.

A primeira vez que abre o WebMedia é-lhe 
pedido para aceitar as condições de utilização. 
Se reiniciar as definições do seu televisor para 
as definições de origem, deve voltar a aceitar 
as condições de utilização. Se deseja poder 
bloquear as aplicações seleccionadas, neste 
momento pode criar o seu próprio código PIN.

Pode também operar o WebMedia com a 
aplicação BeoRemote, consulte a página 7 
para mais informações. 

WebMedia poderá não estar disponível em 
todos os mercados. 

Para chamar rapidamente o WebMedia, pode 
gravar a fonte num dos botões personalizáveis 
MyButtons no BeoRemote One. Para obter 
mais informações, consulte a página 51.

Activar WebMedia... 
Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione  
a fonte dedicada a WebMedia, 
como por exemplo, WEBMEDIA*1 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar WEBMEDIA 
e premir o botão central para activar a fonte. 

Navegação básica …
Prima para navegar no 
navegador da Internet, nas 
aplicações disponíveis ou no 
teclado, quando disponível

Prima para aceitar ou seleccionar 

Prima para retroceder um nível; 
premir longamente apresenta o 
ecrã principal WebMedia

Navegar num browser de 
Internet …
Prima para entrar no histórico 
de páginas web 

Prima para deslocar a página 
web para cima ou para baixo 
para uma navegação mais fácil

Adicionar uma aplicação…
Abra a App Gallery. 

Seleccione um país.*2

 
Adicione a aplicação seguindo 
as instruções que aparecem no 
ecrã. Aceda ao ecrã principal 
WebMedia para encontrar a 
aplicação adicionada. 

Bloquear/desbloquear uma 
aplicação …
Pode restringir o acesso a 
determinadas aplicações 
bloqueando-as com um código 
PIN. Enquanto a aplicação 
estiver realçada, prima para a 
bloquear/desbloquear.

Introduza o código PIN WebMedia 
(não o código PIN do televisor)*3

Aceitar o código

2*Pode adicionar aplicações de diferentes 
países. No entanto, algumas aplicações 
podem estar bloqueadas pela emissora. 
3*Se não seleccionou um código PIN, na 
primeira vez que activou o WebMedia é-lhe 
pedido para definir um código PIN antes de 
bloquear a aplicação.

TV

WEBMEDIA

BACK

 

0 – 9

Continua…
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>> WebMedia

Enquanto WEBMEDIA se encontra seleccionado 
como fonte, prima MENU para chamar a 
sobrepo sição de menus WebMedia. Os botões 
do comando à distância são apresentados  
 à direita no menu e as funções por eles 
comandadas são apresentadas à esquerda. 

Actualizar uma página … 
Pode actualizar uma página que mude 
frequentemente, como a previsão 
meteorológica ou jornais online.

Adicionar um favorito…
Enquanto se encontrar numa página web, 
prima MENU para aceder a uma sobreposição 
de menu. Prima 2 para adicionar esse site 
específico aos seus favoritos.

Os favoritos adicionados são armazenados  
na aplicação de Internet. Vá ao ecrã principal 
WebMedia e seleccione a aplicação Internet 
para ver o favorito adicionado.

Verificar a informação de segurança da 
página … 
Utilizando o menu de informação de segurança, 
pode verificar o URL do site e obter informações 
de segurança.

Mudar fonte NOW ON TV…
NOW ON TV mostra uma pré-visualização do 
que é apresentado na fonte seleccionada. Se 
tiver seleccionado, por exemplo, HDMI 1 como 
a sua fonte e tiver um controlador de descodifi-
cadores ligado, irá obter uma pré-visualização 
do programa actual.
A fonte é seleccionada no menu WEBMEDIA 
SETTINGS.

Tenha em atenção que NOW ON TV não 
apresenta uma pré-visualização das fontes UHD. 

1

2

3

4
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Spotify, Deezer e YouTube 

Se tiver efectuado uma subscrição, 

pode aceder ao Spotify ou ao 

Deezer e percorrer e transmitir 

música para todas as ocasiões. 

Pode também aceder ao YouTube 

para ver inúmeros vídeos de 

diferentes conteúdos, como 

filmes e clipes televisivos, vídeos 

de música, curtas-metragens e 

outros conteúdos carregados 

pelos utilizadores. Para utilizar o 

Spotify, o Deezer e o YouTube, o 

seu televisor deve estar ligado à 

Internet, consulte a página 73. 

O Spotify, o Deezer e o YouTube poderão 
não estar disponíveis em todos os mercados. 

Chame e active a aplicação do Spotify para 
encontrar e ouvir as suas músicas preferidas. 

Para activar o Spotify... 
Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione  
a fonte dedicada ao Spotify, 
como por exemplo, SPOTIFY*1 

Introduza o nome de utilizador e 
palavra-passe da sua conta Spotify. 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar SPOTIFY e 
premir o botão central para activar o Spotify. 

Activar o Spotify Activar o YouTube 

Chame e active a aplicação do YouTube para 
ver um mundo de conteúdos de vídeo. 

Para activar o YouTube... 
Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione a 
fonte dedicada ao YouTube, 
como por exemplo, YOUTUBE*1 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar YOUTUBE  
e premir o botão central para activar o YouTube. 

Activar o Deezer 

Chame e active a aplicação do Deezer para 
encontrar e ouvir as suas músicas preferidas. 

Para activar o Deezer... 
Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione  
a fonte dedicada ao Deezer, 
como por exemplo, DEEZER*1 

Introduza o nome de utilizador e 
palavra-passe da sua conta Deezer. 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar DEEZER e 
premir o botão central para activar o Deezer. 

MUSIC

SPOTIFY

TV

YOUTUBE

MUSIC

DEEZER
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HomeMedia

Durante a reprodução das suas músicas, 
pode ver o menu NOW PLAYING com a capa 
e informações sobre o artista, o título e a faixa, 
se disponíveis. Quando procura ou reproduz 
os seus ficheiros de música, fotografia e vídeo, 
pode premir  INFO para chamar informações 
adicionais. 

Ouvir música... 
Ligue um dispositivo de armaze-
namento que contenha as suas 
músicas. 

Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione  
a fonte dedicada ao navegador 
multimédia, como por exemplo, 
HOMEMEDIA*1 

Prima para seleccionar o 
dispositivo de armazenamento 
com a sua música e prima o 
botão central 

Se o dispositivo de armaze-
namento for um servidor 
multimédia, prima para realçar  
o menu de música ou pastas e 
prima o botão central. 

Prima para percorrer os suas 
ficheiros e pastas e prima o 
botão central para abrir a pasta 
ou iniciar a reprodução do ficheiro. 

Prima para entrar nas faixas 
durante a reprodução. Prima 
longamente para avançar ou 
recuar durante a reprodução. 
Prima novamente para mudar  
a velocidade do avanço/recuo*2 

Prima para colocar em pausa 

Prima para retomar a 
reprodução 

Prima para recuar pelos menus 
anteriores ou prima longamente 
para sair dos menus. 

Pode também chamar NOW PLAYING MUSIC 
premindo MENU, e depois o botão vermelho. 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar HOMEMEDIA 
e premir o botão central para activar HomeMedia. 

2*Durante a apresentação de fotografias não é 
possível entrar em faixas ou pausar os ficheiros 
de música.

Pode reproduzir ficheiros de 

música e de vídeo guardados 

num dispositivo de armazenamento 

ou noutro produto ligado através 

de um servidor multimédia com 

DLNA/UPnP. Quando liga um 

dispositivo de armazenamento 

ao seu televisor, obtém acesso  

ao menu HOMEMEDIA. 

Se tiver música e fotografias 

guardados, pode dar início à 

música e voltar ao menu principal 

para iniciar a apresentação de 

diapositivos das suas fotografias. 

Pode depois reproduzir música  

e ver as suas fotografias em 

simultâneo. 

Pode também reproduzir ficheiros 

através de um computador ou  

de um smartphone. Para mais 
informações sobre a funcionalidade 

Digital Media Renderer, consulte 

a página 75. 

Os dispositivos de armazenamento incluem, 
por exemplo, dispositivos USB e discos 
rígidos convencionais ligados por USB  
ou Ethernet. 

Para consultar os formatos compatíveis, 
consulte www.bang-olufsen.com/guides. 

Não é possível apresentar fotos UHD.

Utilizar o HomeMedia
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>> HomeMedia 

Percorrer fotografias... 
Ligue um dispositivo de armaze-
namento que contenha as suas 
fotografias. 

Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione  
a fonte dedicada ao navegador 
multimédia, como por exemplo, 
HOMEMEDIA*1 

Prima para seleccionar o 
dispositivo de armazenamento 
com as suas fotografias e prima 
o botão central. 

Se o dispositivo de armaze-
namento for um servidor 
multimédia, realce o menu de 
fotografia ou pasta e prima o 
botão central. 

Prima para percorrer os suas 
ficheiros e pastas e prima o 
botão central para abrir a pasta. 

Prima para abrir a sua fotografia 
em ecrã inteiro. A apresentação 
de diapositivos inicia 
automaticamente. 

Prima para colocar em pausa a 
apresentação de diapositivos. 

Prima para prosseguir com a 
apresentação de diapositivos.

Prima para passar para a 
fotografia anterior ou seguinte, 
também em modo de pausa.  

Prima para chamar a informação 
relativa à fotografia actual. 

Prima para sair de uma apresen-
tação de diapositivos e voltar  
ao ecrã do navegador ou recuar 
pelos menus anteriores ou prima 
sem soltar para sair do menu. 

Para rodar uma fotografia para a esquerda ou 
direita, prima MENU e depois 2 ou 3 ou prima 
 ou . 

Pode também chamar NOW SHOWING 
PHOTO premindo MENU e depois o botão 
verde. 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar HOMEMEDIA 
e premir o botão central para activar HomeMedia. 

Reproduzir ficheiros vídeo... 
Ligue um dispositivo de 
armazenamento que contenha 
os seus ficheiros de vídeo. 

Chame fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione a 
fonte dedicada ao navegador 
multimédia, como por exemplo, 
HOMEMEDIA*1 

Prima para seleccionar o 
dispositivo de armazenamento 
com os seus ficheiros de vídeo  
e prima o botão central 

Se o dispositivo de armaze-
namento for um servidor 
multimédia, realce o menu de 
vídeo ou pasta e prima o botão 
central. 

Prima para percorrer os suas 
ficheiros e pastas e prima o 
botão central para abrir a pasta 
ou iniciar a reprodução do ficheiro. 

Prima para colocar em pausa 

Prima para retomar a reprodução

Prima para avançar/recuar minuto 
a minuto. Prima longamente os 
botões para avançar/recuar. 
Prima novamente para mudar  
a velocidade do avanço/recuo. 

Prima para entrar em ficheiros 
durante a reprodução. 

Prima para ir para um ponto 
específico de tempo no ficheiro. 

Prima para sair da reprodução 
de um vídeo e voltar ao ecrã do 
navegador ou recuar pelos 
menus anteriores ou prima sem 
soltar para sair do menu. 

Pode também chamar NOW PLAYING VIDEO 
premindo MENU e, depois, o botão amarelo. 
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>> HomeMedia 

Pode optar por reproduzir os seus ficheiros 
de música ou vídeo ou percorrer as suas 
fotografias aleatoriamente ou por repetir  
a reprodução ou procurar depois de ter 
percorrido todos os seus ficheiros de fotografias, 
música ou vídeo. Pode também definir um 
atraso na apresentação de diapositivos para 
definir durante quanto tempo cada fotografia 
deve ser apresentada antes de aparecer a 
fotografia seguinte. 

Para chamar o menu SETTINGS, prima  
MENU e depois 4. 

Durante a rotação de uma fotografia, o 
Temporizador de atraso da apresentação  
de diapositivos é reinicializado. 

Pode também ver HOMEMEDIA SETTINGS  
se chamar o menu principal e seleccionar o 
menu SETUP. 

Se não accionar o HomeMedia durante 
aproximadamente 30 segundos, este 
coloca-se em modo de leitor, no qual é 
apresentada apenas a informação NOW 
PLAYING. Prima BACK para chamar a lista  
do navegador ao ecrã. Pode também activar 
o modo de leitor manualmente premindo 
BACK, enquanto o menu principal do 
HomeMedia é apresentado.

Configurar as definições multimédia Ver uma lista dos ficheiros seleccionados 
recentemente 
Pode ver uma lista dos ficheiros que 
seleccionou recentemente a partir do 
dispositivo de armazenamento  
actualmente ligado. 

Chame as fontes ao ecrã do 
BeoRemote One e seleccione  
a fonte dedicada ao navegador 
multimédia para o activar, por 
exemplo, HOMEMEDIA.*1  
Os ficheiros recentemente 
seleccionados são indicados  
sob a lista dos dispositivos de 
armazenamento detectados.

Prima para realçar o ficheiro  
que pretende reproduzir e  
prima o botão central. 

Para limpar a lista de selecções recentes, 
prima MENU e depois 1. 

1*Pode também chamar o menu principal, 
seleccionar SOURCE LIST, realçar HOMEMEDIA 
e premir o botão central para activar HomeMedia. 

Reproduzir ficheiros através de um computador ou de um smartphone 

Para reproduzir ficheiros de vídeo, música ou 
fotografias através de uma aplicação num 
computador ou smartphone, a aplicação 
Digital Media Renderer tem de estar activada, 
e pode nomear o seu televisor para o poder 
reconhecer com facilidade no seu computador 
ou smartphone. Para mais informações sobre 
como activar ou desactivar a funcionalidade 
Digital Media Renderer e atribuir um nome 
ao televisor, consulte a página 75. 

A operação dos ficheiros e a informação no 
ecrã pode diferir em alguns aspectos em 
relação aos descritos em HomeMedia, e 
algumas aplicações não respondem a  
todos os comandos de controlo de fonte. 

TV

HOMEMEDIA RANDOM  |  REPEAT

Exemplo do modo de leitor.
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Temporizadores 

O seu televisor possui um 

Temporizador integrado que  

lhe permite programá-lo para se 

desligar após um determinado 

número de minutos. 

Pode programar o televisor para se desligar 
automaticamente após um determinado 
número de minutos. 

Para activar o Temporizador… 
Prima para chamar SUSPENDER 
ao ecrã do BeoRemote One.

Prima repetidamente até o 
número de minutos pedido ou 
OFF serem exibidos no ecrã do 
televisor. 

Para poder chamar SUSPENDER ao visor do 
BeoRemote One, tem primeiro de adicionar a 
função à lista de funções. Consulte o Livro de 
consulta do BeoRemote One para obter mais 
informações sobre como adicionar funções. 

Configurar um Temporizador 

LIST

SUSPENDER



68

Definições de energia 

Se pretende que o seu televisor 

arranque com maior rapidez, 

pode definir um Temporizador de 

Arranque Rápido para um ou dois 

períodos de tempo específicos. 

Desta forma aumentará o consumo 

de energia em standby nestes 

períodos em comparação com 

quando o televisor está no modo 

standby convencional. 

Por outro lado, pode optar por 

poupar energia em diversas outras 

funções do televisor, como som, 

imagem e rede. Quando configura 

a poupança de energia em imagem, 

a pré-visualização apresenta a 

qualidade de imagem para cada 

opção, o que facilita a selecção 

da combinação de consumo de 

energia e qualidade que mais se 

lhe adequa. 

No menu AUTO STANDBY, pode 

configurar o televisor para se 

desligar automaticamente após 

um determinado período de 

inactividade. 

Configure o consumo de energia para 
standby, som, imagem e rede. O televisor 
pode ser programado para se colocar 
automaticamente em standby após um 
determinado período de inactividade. A 
predefinição de origem é de 4 horas. Esta 
função aplica-se apenas ao modo de vídeo, 
não ao modo de áudio. 

Para reduzir o tempo de arranque ou 
configurar o standby automático, chame o 
menu STANDBY.*1 

Para configurar as definições de poupança de 
energia para som, chame o menu SOUND.

Para configurar as definições de poupança de 
energia para imagem, chame o menu 
PICTURE.

Para configurar as definições de poupança de 
energia para rede, chame o menu NETWORK.

Depois de activar AUTO STANDBY, aparece 
uma mensagem no ecrã do seu televisor se o 
televisor não for operado durante o tempo 
definido neste menu. O televisor passa então 
para standby no caso de não ser operado. 

Quando nenhum sinal de fonte tiver sido 
detectado durante 15 minutos, o televisor 
muda para standby. 

1*Caso haja um Temporizador de Arranque 
Rápido activado, o televisor liga-se em alguns 
segundos. Se receber o sinal de televisã o 
através de um controlador de descodificadores, 
o tempo de arranque do televisor é também 
afectado pelo tempo de arranque do controlador. 
A activação de um Temporizador de Arranque 
Rápido aumenta o consumo de energia no 
período especificado. 

Configurar o consumo de energia 

MENU     
	  SETUP    
	 	 POWER	SAVING    
	 	 	 STANDBY    
	 	 	 SOUND    
	 	 	 PICTURE    
	 	 	 NETWORK    
	 	 	 …    
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Controlo de acesso 

O menu ACCESS CONTROL 

permite-lhe activar um bloqueio 

parental para que possa bloquear 

canais específicos. Pode também 

configurar a classificação  

por idades que determina os 

programas cuja visualização 

requer um código de acesso. 

Quando chama a lista de canais, 

pode bloquear e desbloquear 

canais para impedir que outros 

os vejam. Se bloquear um canal 

na lista principal, este será 

bloqueado em todos os grupos 
de canais nos quais esteja presente. 

Quando tenta aceder a um canal 

bloqueado, é-lhe pedido para 

introduzir o código de acesso. 

O sistema de controlo de acesso não é o 
mesmo que o sistema de código PIN do 
seu televisor, mas poderá ser mais simples 
para si se escolher usar o mesmo código 
para ambos os sistemas. 

Além disso, o código de acesso aqui 
descrito não é o mesmo que o código 
PIN fornecido com o Smart Card. Para 
mais informações relativas ao código PIN 
do Smart Card, contacte o seu fornecedor 
de serviços. 

 

Active o código de acesso para poder 
bloquear canais e impedir que terceiros 
editem as listas de canais. Pode também 
definir uma classificação etária para limitar  
o acesso a determinados programas que 
excedam a classificação escolhida, se esta 
classificação for disponibilizada pelo seu 
fornecedor de serviços. 

Pode sempre alterar o código de acesso.  
A primeira vez que chama o menu ACCESS 
CONTROL é-lhe pedido para seleccionar um 
novo código de acesso. 

Em determinados mercados, não é possível 
desactivar o controlo de acesso para programas 
classificados com 18 anos, sendo necessário 
introduzir o código de acesso de cada vez que 
chamar um desses programas. 

Em determinados mercados, não é possível 
seleccionar o código de acesso "0000". 

Se se esquecer do seu código… 
Se se esquecer do seu código de acesso, 
chame o menu ACCESS CONTROL e introduza 

"9999" três vezes. O sistema de controlo de 
acesso fica então desactivado, tendo depois 
de o activar novamente e introduzir um novo 
código de acesso. Note que desactivar o sistema 
de controlo do acesso é proibido por alguns 
fornecedores de programas.

Configurar o sistema de controlo de acesso 

MENU     
	  SETUP    
	 	 ACCESS	CONTROL    
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O sistema de código PIN 

O sistema de código PIN pretende 

impedir a utilização normal do seu 

televisor por pessoas que não 

conheçam o código PIN. Escolha 

se pretende ou não activar o 

sistema de código PIN. 

Quando o sistema de código PIN 

estiver activado e o televisor estiver 

desligado da corrente eléctrica 

durante algum tempo, o sistema 

de código PIN é activado. 

Ao voltar a conectar e ligar, o 

televisor desliga-se automati-

camente após três minutos se 

não introduzir o código PIN. 

IMPORTANTE! Se lhe for pedido para 
introduzir um código PIN da primeira vez 
que liga o televisor, introduza o código 
PIN que lhe foi fornecido pelo seu 
revendedor Bang & Olufsen. 

Activar o sistema de código PIN 

Se o sistema de código PIN já estiver activado, 
é-lhe pedido para introduzir o seu código 
PIN quando chama o menu PIN CODE. Pode 
activar ou desactivar o seu código PIN 
sempre que quiser e pode alterar o seu 
código PIN.

Se premir acidentalmente um botão errado 
durante a introdução do código, prima o 
botão amarelo para apagar um dígito ou 
prima o botão vermelho para limpar um 
campo de introdução. 

Se introduzir cinco vezes o PIN errado fará 
com que o televisor se desligue durante três 
horas, durante as quais não será possível 
utilizá-lo. O indicador de standby pisca 
rapidamente a vermelho.

Se mudar o código PIN mais de cinco vezes 
num espaço de três horas, o menu PIN CODE 
ficará inacessível durante três horas, partindo 
do princípio que o televisor não é desligado 
da corrente eléctrica. Desligar o televisor 
reinicia o período de três horas. 

Se perder ou se se esquecer do seu código, 
contacte o seu revendedor Bang & Olufsen. O 
seu revendedor pode fornecer-lhe um código 
Master que desactivará o seu código PIN. 

MENU     
	  SETUP    
	 	 PIN	CODE    
	 	 	 …    
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Recomendamos que active a 

actualização automática de 

software no seu televisor para 

garantir que o seu televisor 

possui sempre as mais recentes 

funcionalidades e funções. 

Se o seu televisor estiver 

configurado num sistema com  

o BeoLink Converter NL/ML, é 

essencial que active a actualização 

automática do sistema para 

garantir que todos os produtos 

do seu sistema são mantidos 

actualizados e capazes de 

comunicar. 

Pode sempre procurar informação 

de software e actualizar o software 

de televisão manualmente. 

Pode procurar informação sobre a versão 
actual do software, data de lançamento e 
todas as notas de lançamento disponíveis. 

Ver informação do software 

Actualizar o software 

Para transferir as actualizações de software, 
o seu televisor tem de estar ligado à Internet. 
Recomenda-se que configure o televisor para 
que actualize o software automaticamente. 
Pode definir a hora do dia a que deseja que 
as actualizações de software ocorram, de 
modo a que não interfiram com o uso do 
televisor. 

Pode também transferir as actualizações de 
software disponíveis de www.bang-olufsen.com 
para um dispositivo USB. Ligue o dispositivo 
USB à porta USB no painel de ligações. 

Em determinados mercados é também 
possível actualizar o software através  
do sinal de antena (OAD). Ao efectuar 
actualizações através do sinal de antena, 
algumas actualizações ocorrem obrigatoria-
mente, não sendo possível cancelá-las. 

Contacte o seu revendedor para obter mais 
informações sobre actualizações de software. 
 

Enquanto o televisor efectua a actualização 
do novo software, o indicador de standby 
pisca a vermelho, sendo que o televisor deve 
permanecer ligado à rede eléctrica. 

Actualizar o sistema... 
Se tiver um sistema configurado com  
um BeoLink Converter NL/ML e diversos 
produtos Bang & Olufsen, todo o sistema 
será actualizado quando procurar actualizações. 
Deve permitir a actualização automática de 
software do sistema no menu do televisor.  
As actualizações de software disponíveis 
para todos os produtos Bang & Olufsen na 
sua configuração serão então transferidas 
automaticamente de forma regular.*1 

1*Apenas pode activar ou desactivar 
actualizações de software automáticas em 
todo o sistema, não num único produto. 

Actualização de serviços e de software 

MENU    
	  SETUP    
	 	 SERVICE    
   LATEST RELEASE

MENU     
	  SETUP    
	 	 SERVICE    
	 	 	 SOFTWARE	UPDATE    
	 	 	 	 CHECK	FOR	UPDATE
	 	 	 	 AUTO	SYSTEM	UPDATES	

http://www.bang-olufsen.com
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Texto digital e HbbTV

O seu televisor suporta Texto 

Digital para operação com MHEG, 

necessário em alguns países e 

para determinados Módulos  

CA, entre outros, para activar 

diferentes aplicações MHEG 

quando disponíveis para um 

canal. Quando Texto Digital está 

activado, o funcionamento do 

Módulo DVB com um BeoRemote 

One difere em alguns aspectos 

do que aparece descrito neste 

Livro de consulta: 

O seu televisor suporta também 

HbbTV (Hybrid Broadcast 

Broadband TV). HbbTV é um 

serviço online no qual pode 

aceder a uma vasta gama de 

serviços, como televisão pré-

gravada, concursos, publicidade 

interactiva e redes sociais. Para 

ver as informações, o seu televisor 

tem de estar ligado à Internet.

Activar Texto Digital para operação com MHEG 

Se o seu país ou Módulo CA requer activação 
de Texto Digital, poderá ter de activar a 
função de Texto Digital. 

As funcionalidades de Texto Digital podem 
diferir em aspecto e são activadas premindo 
TEXT ou um botão colorido. 

Quando Texto Digital está activado e não é 
apresentado qualquer menu no ecrã, para 
activar uma função poderá ter que premir 
MENU antes de um botão colorido.

HbbTV

Active HbbTv ou bloqueie a funcionalidade 
por canal, se não desejar usá-la. 

A funcionalidade HbbTV não é suportada  
por todas as emissoras e o conteúdo 
fornecido depende da emissora. Para além 
disso, o conteúdo pode ser bloqueado por 
algumas emissoras.

Activar HbbTV...
Quando HbbTV estiver 
disponível, prima o botão 
colorido indicado no ecrã.

Bloquear HbbTV …
Quando estiver no canal, prima 
para chamar o menu HBBTV. 

Use o botão de seta para a 
esquerda e para a direita para 
activar (ON) ou desactivar (OFF) 
o bloqueio de HbbTV.

MENU

4

MENU     
	  SETUP    
	 	 DIGITAL	TEXT    
   …
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Definições de rede 

Pode configurar o seu televisor 

para uma rede através de uma 

ligação com ou sem fios. Para 

uma ligação de rede mais fiável,  

a Bang & Olufsen recomenda 

uma ligação com fios. 

A Bang & Olufsen recomenda 

também que seja usado um 

router e um ponto de acesso 

independentes - um router 

Network Link - para garantir  

a reprodução mais fiável de 

ficheiros digitais. 

Para mais informações relativas  

à configuração de rede Bang & 
Olufsen, contacte o seu revendedor 

Bang & Olufsen. 

Em determinados mercados, não é possível 
configurar uma ligação sem fios, sendo 
necessário utilizar uma ligação com fios. 

Efectuar uma ligação com fios 

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet  
ao router e a outra extremidade à tomada 
Ethernet ( ) do televisor. Partimos do 
princípio que activou o serviço DHCP na  
sua rede. Se as definições LAN estiverem 
definidas para se configurarem automati-
camente, o endereço de IP, máscara de 
subrede, gateway e servidor DNS são 
atribuídos automaticamente. 

Se as definições estiverem definidas para se 
configurarem manualmente, ou se o endereço 
de IP, máscara de subrede, gateway e servidor 
DNS, por alguma razão, não forem atribuídos 
automaticamente, terá de introduzir estas 
informações manualmente. 

> Realce LAN SETTINGS e prima o botão 
central. 

> Prima o botão verde para atribuir um nome 
à ligação LAN.*1 

> Prima o botão central para guardar o nome 
e voltar ao menu LAN SETTINGS. 

> Prima  para realçar CONFIGURATION. 
> Prima  ou   para seleccionar a 

configuração MANUAL ou AUTOMATIC. 
> Prima o botão central para guardar a 

definição.

Caso tenha seleccionado configuração 
MANUAL, terá de introduzir os valores 
relativos a IP ADDRESS, SUBNET MASK, 
GATEWAY e DNS. Prima o botão central  
para guardar as definições.

1*O nome da ligação LAN só pode conter 
caracteres latinos. 

INTERNET

ISP
ROUTER

NAS

INTERNET

ISP
ROUTER

B&O 
RECOMMENDED

ROUTER

NAS

MENU     
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 NETWORK	SETTINGS    

Exemplo de uma configuração de rede 
recomendada com ou sem fios.

Exemplo de uma configuração simples com 
ou sem fios.
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>> Definições de rede 

Efectuar uma ligação sem fios 

Se o seu router possui a função WPS 
(wireless protected setup), pode efectuar 
automaticamente uma ligação sem fios à  
sua rede. Pode também efectuar a ligação 
manualmente. Presume-se que tenha activado 
o serviço DHCP na sua rede e que SSID não 
esteja oculta.

Ligar automaticamente a uma rede sem fios... 
> Prima o botão central para chamar o menu 

WLAN SETTINGS e realce WLAN. 
> Prima o botão WPS no seu router para 

activar a funcionalidade WPS.
> Prima  ou   para activar a LAN sem fios e 

guardar a definição. 
> Prima  para realçar WLAN PROTECTED 

SETUP e prima o botão central para chamar 
o menu. Aqui poderá ver o estado da ligação 
sem fios. Quando aparece a mensagem 
CONNECTED no ecrã, significa que o seu 
televisor está correctamente configurado 
na sua rede. 

> Prima o botão central para voltar ao menu 
NETWORK. 

Ligar manualmente a uma rede sem fios... 
> Prima o botão central para chamar o menu 

WLAN SETTINGS e realce NETWORK LIST. 
> Prima o botão central para chamar o menu 

NETWORK LIST. 
> Para actualizar a lista de redes, prima o 

botão amarelo.
> Prima   ou   para realçar um router de 

rede e prima o botão central para poder 
introduzir a palavra-passe.

> Use , ,  e  para introduzir a palavra-
passe relativa à sua rede sem fios e prima  
o botão central para estabelecer uma 
ligação. Quando aparece a mensagem 
CONNECTED no ecrã, significa que o seu 
televisor está correctamente configurado 
na sua rede. 

> Prima o botão central para voltar ao menu 
NETWORK. 

Verificar o sinal da rede sem fios... 
> Chame o menu NETWORK INFO e realce 

ADVANCED INFO (WLAN).
> Prima o botão central para chamar o menu 

ADVANCED INFO (WLAN).
> Verifique a força do sinal no menu LEVEL: 

***** Ligação excelente

****  Ligação muito boa

*** Ligação boa

**  Ligação estável

* Ligação instável

Note que o seu televisor deve estar ligado 
sem fios para aceder a este menu.

Para mais informações acerca do seu router, 
consulte o respectivo Livro de consulta. 

O seu televisor suporta 2.4 GHz e 5 GHz.   
Para obter mais informações, contacte o  
seu revendedor Bang & Olufsen. 

MENU     
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 NETWORK	SETTINGS    
   …
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>> Definições de rede 

Pode ver as informações relativas à sua 
ligação de rede no menu NETWORK INFO. 

Nota: Uma configuração anteriormente bem-
sucedida poderá desenvolver problemas à 
medida que o ambiente circundante muda. 
Verifique a sua ligação Ethernet ou router.  
Se o problema persistir, contacte o seu 
revendedor Bang & Olufsen.

Ver informação de rede 

Activar ou desactivar Digital Media Renderer

A funcionalidade Digital Media Renderer 
permite-lhe reproduzir ficheiros de fotografias, 
música e vídeo através de um computador 
ou um smartphone. Esta funcionalidade está 
activada de origem. Se não pretender que  
o televisor seja usado como monitor de 
computador, smartphone ou outro dispositivo 
similar, é possível desactivar a funcionalidade. 

Para obter mais informações, consulte a 
página 66. 

No menu DIGITAL MEDIA RENDERER prima  
ou  para activar ou desactivar esta 
funcionalidade. 

Se quiser que o seu televisor seja facilmente 
reconhecido no seu computador ou smartphone, 
pode atribuir-lhe um nome através do menu 
NETWORK seleccionando NETWORK INFO,  
e depois ALIAS ou NETWORK SETTINGS,  
LAN SETTINGS e ALIAS. 

MENU     
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 NETWORK	INFO    
   …

MENU     
	  SETUP    
	 	 NETWORK    
	 	 	 DIGITAL	MEDIA	RENDERER   
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Distribuir som com Network Link 

Ligações Com Network Link pode distribuir 

som, mas não sinais de vídeo, 

para outras divisões da casa. Se 

ligar o seu televisor a um produto 

Master Link, tem de usar também 

um BeoLink Converter NL/ML 

(BLC).

Por exemplo, pode ligar o televisor 

que está na sala de estar a outro 

sistema de áudio ou vídeo noutra 

divisão, podendo assim ouvir o 

som noutras divisões da casa. 

Aceda a fontes a partir de outro 

produto áudio Bang & Olufsen e 

partilhe colunas de modo simples 

com o menu do televisor. 

Alguns fornecedores de conteúdos poderão 
ter bloqueado a distribuição do som. 

Para mais informações sobre a integração 
de um sistema áudio, consulte a página 78. 

Para obter informações sobre a distribuição 
de sinais de vídeo, consulte a página 83.  

O televisor da sala principal deve estar ligado 
ao sistema da divisão de ligação com o BeoLink 
Converter NL/ML se o sistema da divisão de 
ligação for um sistema áudio ou vídeo com 
Master Link: 

> Ligue um cabo Ethernet ao terminal 
assinalado com  no televisor. De seguida 
passe o cabo para um router que esteja 
ligado ao router ligado à Internet. 

> Ligue uma extremidade de um cabo 
Ethernet ao router e a outra extremidade 
ao BeoLink Converter NL/ML. 

> Ligue uma extremidade de um cabo 
Master Link ao BeoLink Converter NL/ML  
e a outra extremidade ao terminal Master 
Link no sistema áudio ou vídeo. 

Um produto Bang & Olufsen com Network 
Link é ligado directamente à mesma rede 
(router) que o seu televisor. 

Para mais informações sobre as definições  
de rede, consulte a página 73. 

B&O
RECOMMENDED

ROUTER

NAS

BLC

MASTER
LINK

ETHERNETETHERNET

INTERNETISP
ROUTER

Exemplo de uma configuração da sala de ligação com um sistema áudio com Master Link. 
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Pode integrar equipamento externo no seu 
televisor para ouvir música a partir de outro 
sistema áudio ou televisor. 

Pode ouvir fontes de áudio e vídeo a partir 
de outro produto Bang & Olufsen se este 
estiver ligado à mesma rede (router) que  
o seu televisor. Para fazer a ligação a um 
sistema áudio com Master Link, é necessário 
um BeoLink Converter NL/ML para servir 
como "ponte" entre Network Link e o  
Master Link. Consulte também a página 76. 

Uma fonte pode ser reproduzida 
simultaneamente em colunas em divisões 
diferentes. 

O televisor (com colunas adicionais) e um 
sistema áudio estão configurados numa 
divisão e outro sistema áudio está 
configurado noutra divisão: 

– LIGAÇÃO PARA OUTROS PRODUTOS: 
sistema áudio na mesma divisão e BLC 

– Utilize as colunas do televisor para o 
sistema áudio na mesma divisão: SIM 

– Sistema áudio na outra divisão: Opção 2 

No menu PRODUCT INTEGRATION pode 
seleccionar até 2 produtos aos quais 
estabelecer ligação. É apresentada uma lista 
de produtos identificados na rede doméstica. 

Para ligar a fontes de produtos, tais como 
rádio ou CD, é necessário configurar os 
produtos no menu LIGAÇÃO A OUTROS 
PRODUTOS premindo o botão vermelho. Para 
seleccionar um produto, ele deve estar ligado 
para ser exibido enquanto produto da lista. 
Caso tenha seleccionado dois produtos, um 
produto tem de ser configurado como 
produto principal para que as suas fontes 
sejam apresentadas imediatamente após as 
fontes do televisor na LISTA E FONTES. Caso 
tenha um produto áudio na mesma divisão 
que o seu televisor, poderá configurá-lo para 
usar as colunas do televisor. 

Depois de ter seleccionado um produto no 
menu LIGAÇÃO A OUTROS PRODUTOS, os 
recursos que podem ser ligados são mostrados 
na LISTA DE FONTES com um símbolo de 
‘ligação’ ( ) e uma indicação do produto.  

Para informações sobre como ligar um 
sistema áudio ou um televisor para integrar 
com o seu televisor, consulte a página 78 e 80. 

Quando o televisor faz parte de uma 
configuração de sistema, irá automaticamente 
definir WAKE ON LAN/WLAN para ON para 
ser capaz de ligar o equipamento ligado. Note 
que tal irá aumentar ligeiramente o consumo 
de energia.

Quando um BeoLink Converter NL/ML faz 
parte do sistema, são listadas seis fontes 
áudio como fontes a que pode ligar, quer  
o equipamento esteja ligado a estas fontes  
ou não. Fontes que não sejam usadas podem 
ser ocultas a partir de SOURCE LIST no menu 
SOURCE LIST. 

Também pode accionar o menu LIGAÇÃO A 
OUTROS PRODUTOS a partir da LISTA DE 
FONTES premindo o botão amarelo. 

Para ver no ecrã do comando à distância as 
fontes ligadas, consulte o Livro de consulta do 
BeoRemote One.

>> Distribuir som com Network Link 

Integrar equipamento adicional 

Option 2

BLC

MENU     
	  SETUP    
	 	 PRODUCT	INTEGRATION    
	 	 	 LIGAÇÃO	A	OUTROS	PRODUTOS	
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Ligar e operar um sistema áudio 

Se ligar um sistema áudio 

compatível com Bang & Olufsen 

ao televisor, obterá os benefícios 

de um sistema áudio/vídeo 

integrado. 

Ponha música a tocar no seu 

sistema áudio utilizando as colunas 

ligadas ao televisor ou ligue o 

televisor para ver um programa 

de televisão e envie o som para 

as colunas do sistema áudio. 

Consulte também a página 77 

relativamente à utilização de 

colunas do televisor. 

O sistema AV pode ser instalado 

na íntegra numa sala ou em duas 

salas, com o televisor instalado 

numa sala e o sistema áudio com 

um conjunto de colunas noutra. 

Nem todos os sistemas áudio Bang & 
Olufsen suportam a integração com o 
televisor. 

Alguns fornecedores de conteúdos poderão 
ter bloqueado a distribuição do som. 

Ligar o seu sistema áudio ao televisor 

Definição de Option para o sistema áudio 
Depois de ligado o sistema áudio Master Link, 
tem de configurar o sistema áudio para a 
Option correcta. Aponte o comando à distância 
para o receptor de infravermelhos do seu 
sistema áudio. A distância entre o comando 
à distância e o receptor de infravermelhos 
deve ser, no mínimo, 0,5 metros.

Operação do BeoRemote One...
Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, na lista 
do BeoRemote One. 

Seleccione o sistema áudio, por 
defeito é o Beo4 AUDIO 

Prima para chamar Definições. 

Prima para chamar Avançado. 

Prima para chamar Opção prod.

Prima para chamar A.OPT. 

Introduza o número apropriado 
(0, 1, 2 ou 4)

Para chamar Beo4 AUDIO ao 
visor do BeoRemote One, tem primeiro de 
adicionar a função à lista de funções. Consulte 
o Livro de consulta do BeoRemote One para 
obter mais informações sobre como adicionar 
produtos. 

Consulte a página 79 quanto a exemplos 
correctos de Options. 

Voltar ao seu televisor 
Depois de operar outros produtos, volte para 
o seu televisor para o poder operar com o 
BeoRemote One. 

Para voltar para o televisor, 
prima para chamar o produto 
actual, como Beo4 AUDIO, na 
lista do BeoRemote One. 

Seleccione o televisor, como  
o BeoVision. 

LIST

...

...

LIST

Definições

Avançado

Opção prod

A.OPT.

0	–	4

LIST

...

...
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>> Ligar e operar um sistema áudio

Utilizar um sistema áudio/vídeo 

O televisor e um sistema áudio configurados 
numa só divisão, com todas as colunas ligadas 
ao televisor: 

– LIGAÇÃO A OUTROS PRODUTOS: BLC 
– Usar colunas do televisor: SIM 
– Sistema áudio: Opção 0 

Para mais informações sobre o menu LIGAÇÃO 
A OUTROS PRODUTOS, consulte a página 77.  

O televisor (com ou sem colunas adicionais) e 
o sistema áudio (com um conjunto de colunas 
ligado) estão montados na mesma divisão: 

– LIGAÇÃO A OUTROS PRODUTOS: BLC 
– Usar colunas do televisor: NÃO 
– Sistema áudio: Opção 1 

Para mais informações acerca de Opção 4, 
consulte a página 81. Para obter mais 
informações, contacte o seu revendedor 
Bang & Olufsen.

O sistema áudio é montado numa divisão e  
o televisor (com ou sem colunas adicionais) 
noutra: 

– LIGAÇÃO A OUTROS PRODUTOS: BLC 
– Sistema áudio: Option 2 

Pode juntar-se a uma fonte que esteja a ser 
reproduzida por outro produto se premir LIST 
no BeoRemote One, realçar JOIN e premir o 
botão central até ouvir a fonte pretendida. 

Se tiver o sistema áudio e o televisor integrados, 
pode escolher uma combinação de colunas 
apropriada para o programa áudio ou vídeo 
actual. Consulte os exemplos ilustrados. 

Para ouvir o som de uma fonte de televisão 
nas colunas do seu sistema áudio sem ligar  
o ecrã, tem de seleccionar o sistema áudio.  
Caso não esteja já seleccionado, prima LIST  
e depois  para chamar o produto actual ao 
ecrã do BeoRemote One. Prima o botão central 
e depois  ou   para realçar o nome do seu 
sistema áudio, como Beo4 AUDIO, e prima o 
botão central. Quando o sistema áudio estiver 
seleccionado, prima TV e depois  ou   para 
realçar a fonte desejada, como por exemplo 
YOUTUBE, e prima o botão central. 

Para ouvir som nas colunas ligadas ao 
televisor, é necessário que o televisor esteja 
seleccionado. Caso não esteja já seleccionado, 
prima LIST e depois  para chamar o produto 
actual ao ecrã do BeoRemote One. Prima o 
botão central e depois  ou   para realçar o 
nome do seu televisor, como BeoVision, e 
prima o botão central. Quando o televisor 
estiver seleccionado, prima MUSIC e depois 

 ou   para realçar a fonte desejada com um 
símbolo de ligação, como por exemplo 
NETRADIO, e prima o botão central.

Option 0

BLC

Option 1

BLC

Option 2

BLC

LIST

BeoVision

Beo4 AUDIO

TV

YOUTUBE

BLC BLC

LIST

Beo4 AUDIO

BeoVision

MUSIC

    NETRADIO
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Dois televisores – ligação Network Link 

Produtos com Network Link 

podem utilizar o som de fonte 

uns dos outros. Se ligar um 

televisor compatível com Bang & 

Olufsen ao seu televisor, irá obter 

os benefícios de um sistema de 

vídeo integrado capaz de lhe 

permitir escutar fontes áudio e 

vídeo a partir do outro televisor. 

Se ligar um televisor com Master 

Link ao seu televisor, é necessário 

um BeoLink Converter NL/ML 

(BLC) para obter as vantagens do 

Network Link. 

O BeoRemote One está configurado de 
origem para ser usado apenas com um 
televisor (BeoVision). Certifique-se de 
que este está configurado também para 
outros produtos Bang & Olufsen 
presentes na sua configuração. Consulte 
o Livro de consulta do seu comando à 
distância. 

Nem todos os televisores Bang & Olufsen 
suportam a integração com o seu televisor.

Alguns fornecedores de conteúdos poderão 
ter bloqueado a distribuição do som. 

Dois televisores com Network Link 

Posicione-se em frente ao televisor: 
– LIGAÇÃO A OUTROS PRODUTOS: o outro 

televisor, como "BeoVision" e 
"BeoVision(2)", respectivamente 

Para atribuir ao seu produto uma definição 
específica de Opção (Option) através do 
BeoRemote One…
Aponte o seu comando à distância 
para o receptor de infravermelhos 
do produto cuja definição de 
Opção deseja programar. A 
distância entre o comando à 
distância e o receptor de 
infravermelhos deve ser, no 
máximo, 0,5 metros 

Prima para chamar Definições 
ao visor do BeoRemote One 

Prima para chamar Avançado 

Prima para chamar Opção prod. 

 

Seleccione se quer que o produto 
seja IR responsive ou IR blind*1 

Seleccione o produto activo, 
como o BeoVision 

Seleccione uma opção de 
produto*2 para o seu produto,  
tal como BeoVision(2) 

Seleccione Enviar e prima  
o botão central para guardar  
a definição de Opção 
seleccionada 

Note que o televisor deve ser seleccionado 
uma vez no menu LIGAÇÃO A OUTROS 
PRODUTOS, consulte a página 77. 

1*Seleccione IR responsive se quiser que o seu 
produto responda aos comandos do seu 
BeoRemote One e IR blind se não desejar que 
o produto responda aos comandos do seu 
comando à distância. 

2*Para que seja apresentada a opção do 
produto, como o BeoVision(2), no ecrã do 
BeoRemote One quando prime LIST, deve 
adicioná-lo a LIST no BeoRemote One. 
Consulte o Livro de consulta do BeoRemote 
One para mais informações.

Para voltar para o televisor Network Link, 
consulte a página 78. 

BeoVision(2)BeoVision

LIST

Definições

Avançadas

Produto

Opção

…

…

…

…
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>> Dois televisores – ligação Network Link 

Um televisor com Network Link e um 
televisor com Master Link 

Televisor Network Link: 
– LIGAÇÃO A OUTROS PRODUTOS: BLC 
Televisor Master Link: 
– Opção 4

Para ouvir fontes áudio e vídeo num televisor, 
chame a SOURCE LIST e seleccione a fonte 
desejada a partir do outro televisor listado 
com um símbolo de "ligação" ( ). Para ver 
no ecrã do comando à distância as fontes 
ligadas, consulte o Livro de consulta do 
BeoRemote One. 

Pode juntar-se a uma fonte que esteja a ser 
reproduzida por outro produto se premir LIST 
no BeoRemote One, realçar JOIN e premir o 
botão central até ouvir a fonte pretendida. 

Definição de Opção para o televisor Master Link... 
Aponte o comando à distância 
para o receptor de IV do seu 
televisor Master Link. A distância 
entre o comando à distância e o 
receptor de IV deve ser, no 
máximo, de 0,5 metros.

Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, na lista 
do BeoRemote One. 

Seleccione o televisor Master 
Link, por predefinição é o Beo4 
LINK*1 

Prima para chamar Definições. 

Prima para chamar Avançado 

Prima para chamar Opção prod. 

 

Prima para chamar L.OPT. 

Prima 4

Para voltar para o televisor Network Link, 
consulte a página 78.

1*Para que seja apresentada a opção do 
produto, como Beo4 LINK, no ecrã do 
BeoRemote One quando prime LIST, deve 
adicioná-la a LIST no BeoRemote One. 
Consulte o Livro de consulta do BeoRemote 
One para mais informações.

Beo4 LINK
(Option 4)BeoVision

BLC

LIST

...

...

 

LIST

Definições

Avançadas

Produto

Opção

L.OPT.

4
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Se possuir dois televisores Bang & 

Olufsen e os controlos do seu 

comando à distância forem aceites 

por ambos os televisores, pode 

alternar entre os televisores através 

de LIST. 

Se um dos televisores estiver 

equipado com Master Link, é 

necessária uma ligação por um 

BeoLink Converter NL/ML, 

consulte a página 76. 

Um comando à distância para ambos os televisores 

Para o televisor funcionar correctamente é 
essencial que o programe relativamente a  
um produto. Consulte também o Livro de 
consulta do seu comando à distância. 

BeoRemote One – Alternar entre dois 
televisores... 
Geralmente, pode activar uma fonte, como 
TV, premindo TV ou MUSIC e encontrando  
a fonte relevante no seu comando à distância. 
No entanto, tendo dois televisores, terá de 
seleccionar um televisor antes de poder 
operar as respectivas fontes. 

Prima para chamar o produto 
actual, como BeoVision, na lista 
do BeoRemote One. 

Seleccione o produto desejado, 
como por exemplo, BeoVision(2) 
para um televisor Network Link 
ou Beo4 LINK para um televisor 
Master Link. 

Prima e seleccione uma fonte, 
como YOUTUBE. 

É também possível atribuir nomes a produtos 
no ecrã do BeoRemote One; consulte o Livro 
de consulta do seu comando à distância. Para 
informações sobre a escolha do produto, 
contacte o seu revendedor.

Operar dois televisores com um só comando à distância 

LIST

...

...

TV

TV

LIST

BeoVision(2)

BeoVision

TV

YOUTUBE

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

YOUTUBE

LIST

Beo4 LINK

BeoVision

TV

YOUTUBE

LIST

BeoVision

Beo4 LINK

TV

YOUTUBE

Exemplo de uma operação do comando à 
distância quando alterna entre um televisor com 
Network Link e um televisor com Master Link. 

Exemplo de uma operação do comando à 
distância quando passa de um televisor com 
Network Link para outro. 

BeoVision 2 

B
eoV

ision 

Beo4 LINK 

B
eoV

ision 
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HDMI Matrix 

O HDMI Matrix é um produto 

físico que pode ser ligado, 

permitindo-lhe conectar até 32 

fontes externas a até 32 televisores 

em diferentes divisões e aceder 

às fontes individualmente a partir 

de cada televisor ou em simultâneo 

a partir de diferentes divisões, 

através do BeoRemote One. 

O HDMI Matrix tem de ser ligado 

e configurado pelo seu revendedor 

Bang & Olufsen. 

Não pode ligar mais do que um HDMI 
Matrix numa configuração. 

Definições no menu HDMI MATRIX 
No menu HDMI MATRIX, pode seleccionar 
definições para o seu HDMI Matrix.

Ligar um HDMI Matrix … 
 > Abra o menu HDMI MATRIX. 
> Realce MATRIX CONNECTED e prima   ou   

para abrir a selecção. 
> Seleccione o terminal HDMI 3 e prima o 

botão central duas vezes.
> Transfira a tabela PUC relativa à fonte HDMI 

ligada. Siga as instruções que aparecem no 
ecrã.

> Realce a tabela PUC transferida e prima o 
botão central.

> Seleccione um terminal PUC e prima o 
botão central para guardar as definições 
de HDMI Matrix.*1 

> Prima o botão central para continuar. 

1*As definições do terminal PUC são configuradas 
automaticamente premindo o botão central. 
No entanto, se necessitar de configurar 
manualmente o tipo de controlo e o modo de 
modulação, deve premir o botão vermelho e 
seguir as instruções que aparecem no ecrã. 

O HDMI Matrix está agora configurado.  
A seguir, deve configurar as fontes ligadas  
ao HDMI Matrix no menu SOURCE LIST 
premindo o botão vermelho para cada fonte. 
Tal é feito da mesma forma que para o restante 
equipamento ligado. Para obter mais 
informações sobre a configuração de 
equipamento adicional, consulte a página 23. 

Se posteriormente desactivar uma 
configuração HDMI Matrix memorizada 
definindo o campo HDMI Matrix para NO,  
as suas definições de INPUTS serão mesmo 
assim guardadas. Isto significa que se activar 
o HDMI Matrix, as definições reaparecem. 

Para desconfigurar uma fonte, consulte a 
página 24. 

MENU     
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   HDMI MATRIX
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