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Vejledning og Håndbog

Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & 

Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, 

tilslutning og betjening af eksternt udstyr og giver dig en oversigt over 

skærmmenuer.

Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter 

produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige for installation og opsætning, 

findes i håndbogen. De kan være nyttige, hvis du flytter produkterne eller udvider 

systemet på et senere tidspunkt.

Indeks…
Håndbogen indeholder også et indeks med 

henvisninger til denne vejledning og håndbogen. 

Det kan hjælpe dig med at fi nde det emne, du 

gerne vil vide mere om.

Forklaring på de symboler, der anvendes i 
vejledningen og håndbogen
Knapper på Beo4 

fjernbetjeningen

Displayvisning på Beo4 

fjernbetjeningen

TV
LIST

FORMAT
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Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn, 4 
Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på 

skærmen.

Se fjernsyn, 6 
Find ud af, hvordan du betjener fjernsynets daglige funktioner, når du vil se 

fjernsyn.

Lydjustering, 8 
Sådan justerer du lydstyrken og skifter lydtype.

Se to kilder samtidig, 9 
Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets todelte skærmfunktion.

Surround sound og hjemmebiograf, 10 
Sådan forvandler du systemet til en hjemmebiograf, du kan se film på.

Tekst-tv, 12 
Sådan bruger du fjernsynets tekst-tv-funktioner, f.eks. MEMO-sider.

Brug af grupper, 14 
Sådan bruger du fjernsynets gruppefunktion og opretter grupper af dine 

yndlingsprogrammer.

Brug af DVD-afspilleren, 16 
Sådan betjener du DVD-afspillerens daglige funktioner og henter skærmmenuer 

frem.

PIN-kodesystemet, 22 
Sådan bruger du fjernsynets PIN-kodesystem.

Vedligeholdelse, 24 
Sådan rengør du fjernsynet og skifter batterier i Beo4 fjernbetjeningen.

Indhold
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TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Hvis du vil have oplysninger om betjening af 

tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der 

følger med udstyret. Hvis du vil have yderligere 

oplysninger om, hvordan du tilføjer ekstra 

funktioner til dem, der er vist i Beo4’s display, skal 

du se kapitlet ‘Tilpasning af Beo4’ i håndbogen.

*BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og 

dialog er kun tilgængelige på visse diske. 

Funktioner, som ikke er tilgængelige på en isat 

disk, vil ikke blive fremhævet på skærmmenuerne.

Præsentation af BeoVision 7 og Beo4

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang 

til alle funktioner. Når en funktion er i 

brug, informeres du herom via 

displayvisninger på Beo4 eller på 

fjernsynsskærmen.

Tænd for fjernsynet

Tænd for digitalt satellitfjernsyn, hvis fjernsynet er 

udstyret med en digital satellitenhed, eller tænd 

for en tilsluttet set-top boks

Tænd for DVD-afspilleren, og afspil en isat disk

Vælg programmer, tekst-tv-sider, musiknumre og 

DVD-kapitler. Indtast oplysninger i skærmmenuer

Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på 

  eller   mens fjernsynet er tændt, for at vælge 

en programgruppe, du har oprettet. Søg tilbage 

og frem under afspilningen af en DVD

Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. 

Tryk på knappen, og hold den nede for at hente 

en programliste. Start afspilningen af en disk

Gå trinvist op eller ned gennem programmer eller 

menupunkter. Gå trinvist gennem kapitler eller 

musiknumre på en disk

Få vist ekstra funktioner i Beo4’s display, f.eks. 

FORMAT

Beo4’s display viser den kilde, du har valgt, eller 

ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du 

trykker på knappen LIST

Hent hovedmenuen frem

Tænd for tekst-tv

Hent menuen for undertekstsprog for DVD frem*

Hent DVD-diskmenuen frem

Hent menuen for dialogsprog for DVD frem*

Hent menuen for kameravinkel for DVD frem

Stands afspilningen af en disk

Juster lydstyrken: Tryk i midten for at fjerne lyden 

fra højttalerne

Forlad alle skærmmenuer

Sæt fjernsynet i stand-by

TV

DTV

DVD

0 – 9

    

GO

LIST

TV

FORMAT

MENU

TEXT

STOP

EXIT

••
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TV  SETUP

back select GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  TUNING

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 . . . . . . . .

E
U
R
O
S
P
O
R

Menunavn

Menumuligheder

Indhold af valgmenu

Informationsfelt

 Viste oplysninger og menuer

Oplysninger om den valgte kilde vises øverst 
på skærmen. Skærmmenuerne giver dig 
mulighed for at justere indstillingerne.

Eksempler på skærmmenuer. Når du fremhæver et 

menuvalg, vises indholdet af det enkelte 

menupunkt i gråt under menuvalgene.

Sådan bruger du 
skærmmenuer…
Tryk for at tænde for fjernsynet

Tryk for at hente menuen TV 

SETUP frem

Tryk for at skifte mellem 

valgmulighederne i menuen

Tryk for at få vist forskellige 

indstillinger

Tryk for at hente en menu frem 

eller gemme en indstilling, du 

har foretaget

Tryk for at gå tilbage gennem 

tidligere menuer

Tryk for at forlade alle menuer

TV

MENU

    

GO

EXIT
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NEWS

group select GO

DR1
DR2
TV2
BBC
CNN
ZDF
RTL7
EUROSPRT

TV  PROGRAM  LIST

more select GO

  1 DR2
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der 

forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne 

forsvinder, når fjernsynet atter får den normale 

temperatur.

Programlisten for tv hentes nu frem. Den giver dig 

et overblik over alle de tilgængelige tv-

programmer.

Liste over grupper… Tv-programmer, som er 

valgt til en bestemt gruppe, vises også i 

programlisterne over alle indstillede tv-

programmer.

Se fjernsyn

I dette kapitel beskrives den daglige 

brug af dit fjernsyn: Hvordan du 

tænder for fjernsynet, vælger et 

program og slukker for fjernsynet.

Desuden beskrives to funktioner, der 

gør det nemmere og mere behageligt 

at se fjernsyn:

– Tv-listen giver dig overblik over alle 

dine programmer, og du kan også 

se en liste over programmer, du 

har placeret i en gruppe.

– Hvis fjernsynet er udstyret med 

den motorstyrede stand (fås som 

ekstraudstyr), kan du dreje 

fjernsynet.

Se kapitlet ‘Brug af grupper’ på side 

14 for at få yderligere oplysninger om 

grupper.

Vælg et tv-program

Når du tænder for fjernsynet, vises det 
program, du sidst så, på skærmen.

Hent en tv-liste frem

Alle dine tv-programmer står i en liste, du 
kan hente frem på skærmen. Listen 
indeholder programnumre og -navne og kan 
indeholde op til 99 tv-programmer. Du kan 
også hente en programliste frem over 
grupper af programmer.

Tryk for at tænde for fjernsynet

Tryk på et programnummer for 

at gå direkte til det pågældende 

program

Tryk for at skifte fra program til 

program

Tryk for at sætte fjernsynet i 

stand-by

Ved at trykke på 0 kan du skifte 

mellem det aktuelle og forrige 

tv-program.

TV

0 – 9

•
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Hvis du ønsker yderligere oplysninger om 

programmering af positioner, skal du se kapitlet 

‘Programmering af positioner, som fjernsynet skal 

dreje til’ på side 22 i håndbogen.

Tryk fl ere gange, indtil STAND 

vises i Beo4’s display

Tryk for at dreje fjersynet til 

venstre eller højre, eller…

…brug taltasterne til at vælge en 

forudindstillet position: 1 

repræsenterer den yderste 

venstre position, 9 repræsenterer 

den yderste højre position

Drej fjernsynet

Hvis du har en motorstyret stand, kan du 
dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4 
fjernbetjeningen.

Tryk for at tænde for fjernsynet

Tryk på knappen, og hold den 

nede for at hente en tv-liste frem 

på skærmen

Tryk på  eller  for at gå 

trinvist gennem ‘siderne’ i 

programlisten

For at vælge kanal skal du 

indtaste programnummeret 

eller…

…trykke, indtil det ønskede 

program fremhæves

Tryk for at tænde for det valgte 

program, eller…

…tryk for at forlade menuen

Hent programlisten for en 
specifik gruppe frem…
Tryk for at tænde for fjernsynet

Tryk fl ere gange på  eller  for 

at gå trinvist gennem dine 

grupper

Tryk for at hente den valgte 

gruppe frem

Tryk på knappen, og hold den 

nede for at hente programlisten 

for denne gruppe frem

Tryk på  eller  for at få vist 

programlister for de andre 

grupper

TV

GO

    

0 – 9

GO

EXIT

TV

    

GO

GO

    

LIST
STAND

    

1 – 9



8 Lydjustering

Der er flere lydjusteringsmuligheder i 

dit fjernsyn.

Du kan til enhver tid justere eller 

fjerne lyden helt fra højttalerne.

Hvis programmer udsendes med 

forskellige lydtyper eller sprog, kan 

du vælge mellem disse lydtyper og 

sprog.

Juster eller fjern lyden

Du kan til enhver tid justere lydstyrken eller 
fjerne lyden fra højttalerne.

Lydtype eller sprog

Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de 
tilgængelige lydtyper.

Tryk på knappen for at skrue op 

eller ned for lydstyrken

Tryk på midten af knappen for at 

fjerne lyden helt fra højttalerne

Tryk på knappen for at få lyden 

tilbage

Hvis du lytter til høj musik i 

længere tid, kan det medføre 

høreskade!

Tryk fl ere gange, indtil SOUND* 

vises i Beo4’s display

Tryk for at hente den aktuelle 

lydtype frem på skærmen

Tryk på GO fl ere gange for at 

skifte til en anden lydtype eller 

et andet sprog i et fl ersproget 

program

Tryk for at forlade funktionen 

SOUND

Du kan gemme din foretrukne 

lydtype, når du indstiller tv-

kanaler. Hvis du vil have 

yderligere oplysninger, skal du se 

kapitlet ‘Redigering af indstillede 

tv-programmer’ på side 16 i 

håndbogen.

LIST
SOUND

GO

GO

EXIT 

*BEMÆRK! For at få vist SOUND på Beo4 skal du 

først tilføje den til Beo4’s liste over funktioner. Se 

kapitlet ‘Tilpasning af Beo4’ på side 58 i 

håndbogen. 
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A B

A B

*BEMÆRK! For at få vist P-AND-P eller P-V.AUX 

på Beo4 skal du tilføje dem til Beo4’s liste over 

funktioner. Se kapitlet ‘Tilpasning af Beo4’ på side 

58 i håndbogen for at få yderligere oplysninger. 

Se to kilder samtidig

Beo4 fjernbetjeningen giver dig 

adgang til en todelt skærmfunktion, 

så du kan se to videokilder samtidig. 

Du kan f.eks. se en videooptagelse 

og et tv-program samtidig, forudsat 

at de valgte kilder er tilgængelige i 

dit system.

Mens du ser et program eller en 

optagelse, kan du bede fjernsynet 

om at opdele skærmen mellem det 

aktuelle program eller den aktuelle 

optagelse (billede A i illustration nr. 

2) og et andet program eller en 

anden optagelse (billede B). Du kan 

til enhver tid få de to billeder til at 

bytte plads.

Lydstyrkejustering med Beo4 påvirker 

altid lyden for billede A, mens anden 

betjening via Beo4, f.eks. valg af 

program, påvirker billede B. Hvis du 

vælger en ny kilde, annulleres den 

todelte skærm.

For at se en kilde, der er registeret i menuen 

‘Connections’ som V.AUX, f.eks. en set-top boks, 

skal du trykke på LIST flere gange, indtil P-V.AUX* 

vises i Beo4’s display.

Mens du f.eks. ser fjernsyn…
Tryk fl ere gange for at få vist 

P-AND-P* i Beo4’s display

Tryk f.eks. på V MEM for at 

vælge den kilde, der skal vises i 

højre side af skærmen (B)

Tryk på 0 for at få de to billeder 

til at bytte plads

Sådan forlader du den 
todelte skærmfunktion…
Tryk for at forlade funktionen og 

vende tilbage til almindelig tv-

visning

Hvis du trykker på TEXT på 

Beo4, hentes tekst-tv frem i 

venstre side af skærmen for den 

kilde, der vises i billede B. Hvis 

der ikke er tekst-tv for denne 

kilde, bliver skærmen sort

LIST
P-AND-P

V MEM

0

TV
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Du kan gøre dit system til et surround 

sound system ved at tilslutte fire 

Bang & Olufsen højttalere og en 

BeoLab 2 subwoofer*.

Når du tænder for en af kilderne, kan 

højttalerne i et surround sound 

system kobles til eller fra, alt efter 

hvilken lyd der passer bedst til den 

kilde, du bruger.

Hvis fjernsynet er udstyret med 

projektorfunktionen, og du tilslutter 

en projektor, kan du forvandle dit 

system til en hjemmebiograf. Når du 

skifter til hjemmebiografopsætningen, 

flytter fjernsynet billedet fra fjernsyns-

skærmen til projektorskærmen og 

aktiverer de højttalere, der passer til.

Surround sound og hjemmebiograf

Vælg højttalere til filmlyd

Du kan vælge den højttalerkombination, der 
passer til den kilde, du bruger, forudsat at de 
forskellige lydtyper er tilgængelige i dit 
system.

Tryk fl ere gange for at få vist 

SPEAKER i Beo4’s display

Tryk på nummeret for den 

ønskede højttalerkombination. 

De valgte højttalere tilkobles 

automatisk

Tryk for at justere balancen 

mellem front- og baghøjttalerne

Tryk for at justere balancen 

mellem venstre og højre højttaler

Tryk for at fjerne SPEAKER fra 

Beo4’s display og vende tilbage 

til den kilde, du var i gang med 

at bruge

Højttalerkombinationer
SPEAKER 1… Kun lyd i centerhøjttaleren.

SPEAKER 2… Stereolyd i de to fronthøjttalere. 

BeoLab 2 subwooferen er aktiv.

SPEAKER 3… Centerhøjttaleren, fronthøjttalerne 

og BeoLab 2 subwooferen er aktive.

SPEAKER 4… Forstærket stereolyd i front- og 

baghøjttalerne. BeoLab 2 subwooferen er aktiv.

SPEAKER 5… Surround sound fra alle højttalere, 

deriblandt BeoLab 2 subwooferen. Til 

programmer kodet i surround sound.

Hvis du kun har tilsluttet to fronthøjttalere til 

fjernsynet, kan du kun vælge SPEAKER 1–3.

LIST
SPEAKER

1 – 5 

     

EXIT 

*BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger 

om, hvordan man tilslutter højttalere til fjernsynet, 

skal du se kapitlet ‘Højttalertilslutninger – 

surround sound’ på side 42 i håndbogen.
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Billedformat

Fjernsynet giver dig altid det bedst mulige 
billede. Det tilpasser automatisk billedet, så 
det fylder så meget af skærmen som muligt. 
Du kan dog altid vælge det format, du 
foretrækker. Når du selv vælger et 
billedformat, deaktiveres den automatiske 
formatvalgsfunktion.

Tryk fl ere gange, indtil FORMAT 

vises i Beo4’s display

Tryk, hvis du ønsker at optimere 

billedet, eller…

…tryk på nummeret for det 

ønskede billedformat

Hvis du har valgt Format 1…
Tryk på  eller  for at vælge 

variationer af dette format

Hvis du har valgt Format 1 
eller Format 2…
Tryk på  eller  for at fl ytte 

billedet op eller ned

Tryk for at forlade funktionen 

FORMAT

Billedformater, du kan vælge mellem
FORMAT 1… Til standard fjernsynsbilleder. Der er 

to forskellige formater: 15:9 og Panoramic View 

(det største billede).

FORMAT 2… Til letter-box billeder. Når du vælger 

FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. 

Det sikrer, at kanalnavne eller undertekster – 

hvis de vises i det sendte billede – er synlige.

FORMAT 3… Til 16:9 billeder i bredformat. 

FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det 

ikke er tilfældet, kan du selv vælge det.

Skift til hjemmebiograf

Hvis fjernsynet er udstyret med 
projektorfunktionen, og du tilslutter en 
projektor, kan du via Beo4 fjernbetjeningen 
fl ytte billedet fra fjernsynsskærmen til en 
projektorskærm, når du vil se et særligt 
program eller en fi lm.

Tryk fl ere gange, indtil FORMAT 

vises i Beo4’s display… 

…tryk derefter på 0 for at 

aktivere funktionen 

Hjemmebiograf

Hvis du vil vende tilbage til 

almindelig tv-funktion, skal du 

trykke fl ere gange, indtil 

FORMAT vises i Beo4’s display… 

…tryk derefter på 0 for at skifte 

til almindelig tv-funktion

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

    

EXIT 

LIST
FORMAT

0

FORMAT

0
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PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et 

andet fjernsyn via et BeoLink kabel, er de 

forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte MEMO-

sider. MEMO-sider skal gemmes manuelt på 

begge fjernsyn.

Tekst-tv

Hvis du vælger et program, og det 

pågældende program omfatter en 

tekst-tv-tjeneste, giver fjernsynet dig 

adgang til tekst-tv-sider og evt. 

tilhørende undersider.

Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og 

menulinien øverst på skærmen kan 

du gå til den ønskede side. Når du 

finder siden, kan du midlertidigt 

standse bladring i undersider, så du 

kan læse dem i dit eget tempo.

Fjernsynet kan huske dine foretrukne 

sider, vise skjulte meddelelser og 

hjælpe dig med at skifte til et andet 

programs tekst-tv-tjeneste. For at få 

dine foretrukne tekst-tv-sider til at 

blive vist først, når du henter tekst-tv 

frem, skal du gemme dem som 

MEMO-sider.

 Grundlæggende funktioner 
i tekst-tv

Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af 
menulinien øverst på tekst-tv-siden.

> Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv, og på 

EXIT for at forlade tekst-tv.

Sådan går du til en ny side…
> Indtast nummeret på den side, du ønsker at få 

vist, eller…

> …tryk på  for at fl ytte den fremhævede 

markør til PAGE.

> Tryk på  eller  for at bladre mellem siderne, 

og hold knappen nede for at øge hastigheden.

> Tryk på GO for at skifte mellem indekssider 

(100, 200, 300…).

Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste…
> Tryk på  for at fl ytte den fremhævede markør 

til PROGRAM. Hvis der er oprettet MEMO-sider, 

vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer 

tekst-tv. Tryk på   eller  , mens MEMO er 

fremhævet, for at fi nde PROGRAM.

> Tryk på GO for at hente en programliste frem.

> Tryk på  eller  for at fi nde det ønskede 

program.

> Tryk på GO for at skifte til en anden tekst-tv-

tjeneste.

Sådan stopper du bladring i undersider…
> Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider, 

eller…

> …fl yt markøren til HALT, og tryk på GO. HALT 

erstattes af fi re cifre.

> Brug  og  for at gå til den underside, du 

ønsker at se, eller…

> …indtast nummeret ved hjælp af taltasterne 

på Beo4.

> Tryk på GO for at begynde at bladre igen.

Sådan får du vist skjulte meddelelser og 
lignende…
> Tryk på  for at fl ytte den fremhævede markør 

til REVEAL.

> Tryk på GO for at få vist skjulte meddelelser på 

den aktuelle side.
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PAGE MEMO1 HALT REC SETUP REVEAL
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 HALT REC SETUP REVEAL
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL
P100 BBC S100 Wed 18 SEP 12:39:32

PAGE PROGRAM HALT REC SETUP REVEAL
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

Gem foretrukne tekst-tv-sider

Hvert programs tekst-tv-tjeneste kan have ni 
MEMO-sider.

Sådan opretter du en MEMO-side…
> Hent en side frem, du bruger ofte.

> Tryk på  eller  for at fl ytte markøren hen ad 

menulinien til SETUP, og tryk på GO. De ni 

tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det 

første er fremhævet.

> Tryk på GO for at gemme den aktuelle side. 

Markøren går til det næste tilgængelige MEMO-

sted.

> Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste 

tekst-tv-side, du vil gemme.

> Gentag fremgangsmåden for hver enkelt af de 

sider, du vil gemme.

> Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætningen, 

skal du trykke på  eller  for at fl ytte 

markøren til BACK. Tryk derefter på GO.

> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

Daglig brug af MEMO-sider

Det kan være, at du gerne vil kunne slå 
hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, 
f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde 
og ønsker oplysninger om trafi kken fra en 
tekst-tv-tjeneste.

Sådan får du vist MEMO-sider…
> Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.

> Tryk på  eller  for at gå gennem MEMO-

sider.

> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

Sådan sletter du en MEMO-side…
> Tryk på  eller  for at fl ytte markøren til SETUP, 

og tryk på GO.

> Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at 

slette. Tryk derefter på den gule knap. 

> Tryk på den gule knap igen for at bekræfte 

valget. 

Sådan får du vist tekst-tv-undertekster på et 
program…
> Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.

> Indtast nummeret på den ønskede 

undertekstside for tekst-tv.

> Tryk på TV for at fjerne menulinien i tekst-tv.

 Når du skifter program, forsvinder tekst-tv-

underteksterne.

Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-

side  9, hvis du ønsker, at undertekster i tekst-tv 

automatisk skal vises for et bestemt program.

Første gang, du bruger tekst-tv

Første gang, tekst-tv aktiveres, starter det i 
den todelte skærmfunktion. Du kan vælge at 
lade tekst-tv fylde hele skærmen. Funktionen 
for tekst-tv huskes til næste gang, du tænder 
for tekst-tv.

Sådan ændrer du visningsfunktion…
> Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.

> Tryk på TEXT igen for at skifte mellem fuld 

skærm og todelt skærm.

> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

MEMO-sider og undertekster er ikke tilgængelige, 

når du ser tekst-tv i den todelte skærmfunktion.
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PROGRAM GROUPS

character next
 accept GO

A

TV  SETUP

back select GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

 copy
 accept GO

   1 DR2 DR2
  2  TV2 SKY NEWS
  3  . . . . . . . . ZDF
  4 EUROSPORT RADIO 2
  5 ZDF BBC
  6 ARD
  7  . . . . . . . .
. .
. .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

COPY TV TO MY GROUP

name move
 create GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

PROGRAM GROUPS

name move
new group create group GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Brug af grupper

Hvis du har gemt mange programmer 

og ønsker at få hurtig adgang til dine 

favoritter uden at skulle gennemgå 

listen hver gang, kan du anbringe 

dem i en gruppe. Du behøver ikke 

længere at gå trinvist gennem 

programmer, du ikke bruger.

Navngiv grupperne efter de personer, 

som ser dem – ‘Far’ eller ‘Mette’ – 

eller efter den type programmer, du 

har medtaget i gruppen, f.eks. 

‘Nyheder’ eller ‘Sport’.

Når du har oprettet og valgt en 

bestemt gruppe, går du kun trinvist 

gennem de tv-programmer, der hører 

til denne bestemte gruppe. Skift til 

en anden gruppe for at se en anden 

type programmer, eller skift fra 

GROUPS til TV for at se alle 

indstillede tv-programmer.

Vælg programmer i en gruppe

Du kan få adgang til dine grupper ved at 
aktivere gruppefunktionen. Tryk på 
piletasterne for at vælge den gruppe, du 
søger. Gå derefter trinvist gennem 
programmerne i denne gruppe.

Opret grupper

Du kan oprette op til otte forskellige 
grupper. Hver gruppe kan omfatte op til 18 
programmer. Det samme program kan 
gemmes i mere end én gruppe.

Tryk for at tænde for fjernsynet

Gå til venstre eller højre, indtil 

dine grupper vises

Når du fi nder den ønskede 

gruppe, skal du trykke på GO for 

at vælge gruppen

Gå trinvist op eller ned gennem 

programmerne i den bestemte 

gruppe

Brug taltasterne til at indtaste 

nummeret på det program, du 

gerne vil se

Gå til venstre eller højre for at 

skifte til en anden gruppe – og 

tryk på GO for at hente den frem

Tryk på GO, og hold knappen 

nede i gruppefunktionen for at 

hente en programliste frem for 

den aktuelle gruppe.  Tryk på TV 

for at vælge alle tilgængelige tv-

programmer.

TV

     

GO

0 – 9

    
GO
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NEWS

group select GO

DR1
DR2
TV2
BBC
CNN
ZDF
RTL7
EUROSPRT

Flyt programmer i en gruppe

Du kan ændre den rækkefølge, hvori 
programmerne vises i en gruppe, og du kan 
også slette programmer i en gruppe.

> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.

> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP 

frem. PROGRAM GROUPS er allerede 

fremhævet.

> Tryk på GO for at hente menuen PROGRAM 

GROUPS frem.

> Tryk på  for at fl ytte markøren til en ledig 

gruppe, og tryk på den grønne knap for at 

kunne navngive en ny gruppe.

> Tryk på  eller  for at vælge karakterer.

> Tryk på  eller  for at gå til det næste eller 

forrige karakterfelt.

> Tryk på GO for at gemme navnet. Tryk på GO 

igen for at kunne kopiere programmer ind i den 

nye gruppe.

> Tryk på  eller  for at fi nde et program, du 

ønsker at kopiere til den nye gruppe.

> Tryk på  for at kopiere et tv-program til 

gruppen.

> Tryk på GO for at gemme din gruppe, når du er 

færdig med at kopiere programmer.

> Tryk på  for at gå tilbage gennem de forrige 

menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer.

> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.

> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP 

frem. PROGRAM GROUPS er allerede 

fremhævet.

> Tryk på GO for at hente menuen PROGRAM 

GROUPS frem.

> Tryk på  for at fremhæve en gruppe, og tryk 

på GO for at vælge den.

> Tryk på  for at fremhæve det program, du vil 

fl ytte eller slette.

> Tryk på  for at fl ytte programmet væk fra 

listen, og tryk på  eller  for at fl ytte det til 

den nye position.

> Tryk på  for at fl ytte programmet tilbage til 

listen, eller tryk på den gule knap for at slette 

det. Når du sletter et program på listen, rykkes 

de resterende programmer sammen.

> Hvis programmet bytter plads med et andet 

program, skal det pågældende program fl yttes 

til en ny position.

> Når du er færdig med at fl ytte eller slette 

programmer i en gruppe, skal du trykke på GO 

for at gemme gruppen.

> Tryk på  for at gå tilbage gennem de forrige 

menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer.
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LOAD-felt

Brug af DVD-afspilleren

Du kan starte og stoppe afspilningen, 

gå trinvist gennem kapitler og 

musiknumre og søge frem eller 

tilbage på en disk. Hent DVD-

menuerne frem for f.eks. at ændre 

dialog- eller undertekstsprog. Brug 

DVD-hovedmenuen til at indtaste 

dine egne indstillinger for DVD-

afspilning.

Du kan altid genoptage afspilningen 

af den isatte DVD på det sted, du 

standsede den, forudsat at DVD-

holderen ikke er blevet åbnet.

Når du afspiller en musik-CD, er 

fjernsynsskærmen sort.

Isæt og afspil en disk

Når du vil isætte en disk, skal du trykke på 
LOAD-feltet under fjernsynsskærmen.

Sæt en disk i holderen. Teksten skal vende opad. 

Der må kun isættes otte centimeter-diske, hvis de 

bruges sammen med en adapter. Diske i andre 

størrelser kan ikke afspilles.

Sådan isætter du en disk og afspiller den…
> Tryk på LOAD-feltet under skærmen. Holderen 

glider ud, og i displayet bliver du bedt om at 

isætte en disk.

> Sæt en disk i holderen som beskrevet til venstre.

> Tryk på LOAD, og hold feltet nede. Holderen 

lukkes, DVD aktiveres og afspilningen starter 

automatisk.* 

Mens du ser fjernsyn eller lytter til radio, kan du 

f.eks. isætte en DVD til senere afspilning. Tryk 

én gang, kortvarigt, på LOAD. Holderen lukkes, 

og afspilningen begynder ikke.

Hvis du starter afspilningen af en disk efter en 

afbrydelse og holderen ikke har været åbnet, 

genoptages afspilningen fra det punkt, hvor 

afspilningen blev afbrudt.

*BEMÆRK! Hvis DVD-afspilleren ikke kan 

genkende formatet på en isat disk, skydes disken 

ud, og DVD LOAD vises i displayvinduet. Det kan 

skyldes diskfejl, f.eks. støv, snavs, fi ngeraftryk eller 

ridser, eller fordi DVD’en kommer fra en 

inkompatibel region. Hvis du ønsker yderligere 

oplysninger om håndtering af DVD’er, skal du 

se kapitlet ‘Vedligeholdelse af fjernsynet’ 

på side 24.
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Afspil og skift kapitel på 
en DVD…
Tryk for at starte afspilningen af 

en DVD

Tryk på GO, og derefter på 

 eller  for at gå til det næste 

eller foregående kapitel. Tryk på 

GO, og derefter på  eller 

 fl ere gange for at springe til et 

andet kapitel på disken

Indtast kapitelnummeret for at 

gå direkte til et kapitel

Tryk på GO, og derefter på 

 eller  for at søge tilbage eller 

frem under afspilningen. Tryk på 

GO, og derefter på  eller 

 igen for at ændre hastighed

Tryk på DVD for at genoptage 

afspilningen

Sådan standser du en DVD 
midlertidigt, nedsætter 
hastigheden eller standser 
den helt…
Tryk for at standse afspilningen 

midlertidigt

Når afspilningen er standset 

midlertidigt, skal du trykke på 

GO og derefter på  eller  for 

at starte afspilningen i nedsat 

hastighed. Tryk på GO og 

derefter på  eller  for at 

ændre hastighed

Tryk på STOP igen for at stoppe 

afspilningen helt, eller…

…tryk på STOP en tredje gang 

for at vende tilbage til 

begyndelsen af DVD’en

Tryk på GO for at genoptage 

afspilningen

Brug DVD-skærmmenuer…
Tryk på den grønne knap for at 

hente menuen for 

undertekstsprog frem. Tryk fl ere 

gange for at skifte mellem de 

tilgængelige muligheder. 

Menuen forsvinder, når du har 

foretaget dit valg

Tryk på den røde knap for at 

hente menuen for dialogsprog 

frem. Tryk fl ere gange for at 

skifte mellem de tilgængelige 

muligheder. Menuen forsvinder, 

når du har foretaget dit valg

Tryk på den blå knap for at 

hente menuen for kameravinkel 

frem. Tryk fl ere gange for at 

skifte mellem de tilgængelige 

muligheder. Menuen forsvinder, 

når du har foretaget dit valg

Tryk på den gule knap for at 

hente diskmenuen frem

I diskmenuerne…
Brug piletasterne til at fl ytte 

mellem valgmulighederne i 

menuerne

Tryk på GO to gange for at 

indlæse dit valg eller din 

indstilling

BEMÆRK! Visse DVD’er har særlige funktioner, 

som midlertidigt er tilgængelige under 

afspilningen, f.eks. yderligere fi lmsekvenser. Når 

det er tilfældet, skal du trykke på GO to gange 

hurtigt efter hinanden for at vælge denne særlige 

funktion. 

DVD

GO
  

1 – 9 

GO
    

DVD

STOP

GO
    

STOP

STOP

GO 

  

   
    

   

GO
GO
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Play Mode

A-B Repeat

Repeat

Random

Search Mode

A (Start Point)

B (End Point)

Off
Play Mode Disc Navigator

Initial Settings

BEMÆRK! Denne DVD-afspiller er indstillet til 

den korrekte region fra fabrikken. Diske fra 

inkompatible regioner kan ikke afspilles på 

denne DVD-afspiller.

>> Brug af DVD-afspilleren

Mens DVD er valgt…
Tryk på GO, og derefter på 1 for 

at hente diskens egen topmenu 

frem*. Tryk på GO, og derefter 

på 1 igen for at fjerne menuen

Brug piletasterne til at fl ytte 

mellem valgmulighederne i 

menuerne

Tryk på GO to gange for at 

indlæse dit valg eller din 

indstilling

Tryk på GO, og derefter på 2 for 

at zoome ind på billedet. Tryk på 

GO, og derefter på 2 for at 

zoome yderligere ind. Tryk på 

GO, og derefter på 2 en tredje 

gang for at forlade 

zoomfunktionen. Mens du er i 

zoomfunktionen, kan du bruge 

piletasterne til at fl ytte til en 

bestemt del af billedet

Tryk på GO, og derefter på 4 for 

at hente statusdisplayet frem. 

Tryk på GO, og derefter på 4 

igen for at gå til det næste 

statusdisplay. Tryk på GO, og 

derefter på 4 en tredje gang for 

at fjerne statusdisplayet

*Ikke alle diske indeholder en 

topmenu.

Sådan bruger du DVD-menuerne…
> Tryk på GO, og derefter på 3 for at hente DVD-

hovedmenuen frem.

> Tryk på  eller  for at gå til den ønskede menu, 

og tryk på GO to gange.

> Brug piletasterne: , ,  og  til at fl ytte 

mellem menuer og indstillinger.

> Tryk på GO to gange for at gemme dit valg.

> Tryk på EXIT for at forlade skærmmenuerne.

Det fi nder du i menuen Play Mode
Med menuen Play Mode kan du foretage valg for 

afspilningen. Følgende valgmuligheder er 

tilgængelige:

A–B Repeat… Med funktionen A–B Repeat kan 

du angive to punkter på en disk, der udgør en 

sekvens, som afspilles igen og igen.

Repeat… Med funktionen Repeat kan du 

gentage en titel eller et kapitel på en disk igen 

og igen.

Random… Med afspilningsfunktionen Random 

kan du afspille titler eller kapitler på en disk i 

tilfældig rækkefølge.

Search Mode… Med funktionen Search Mode 

kan du søge gennem en disk, enten ved at søge 

efter en bestemt titel eller et bestemt kapitel, 

eller ved at søge efter et sted i den forløbne tid 

på disken.

GO
1

   
    

   

GO
GO

GO
2

 
   

    
   

GO
4
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Initial Settings

Video Output

Language

Display

Options

TV Screen 16:9 (Wide)

S-Video Out S1

Disc Navigator

DVD
Title 1-9 Chapter 1-28
Title 01 Chapter 001
Title 02 Chapter 002
Title 03 Chapter 003
Title 04 Chapter 004
Title 05 Chapter 005
Title 06 Chapter 006
Title 07 Chapter 007
Title 08 Chapter 008

Det fi nder du i menuen Initial Settings
Med menuen Initial Settings kan du vælge dine 

foretrukne grundindstillinger for DVD-afspilning. 

Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu 

under afspilning. Følgende valgmuligheder er 

tilgængelige:

Video Output… Denne menu giver dig mulighed 

for at vælge et billedformat, der passer til dit 

fjernsyn. Valgmulighederne er: 4:3 (letter-box), 

4:3 (Pan & Scan) og 16:9 (bredformat). 

Sæt S-Video Out på S1. 

I ‘4:3 (letter-box)’ vises fi lmen med sorte bjælker 

øverst og nederst på skærmen.

Language… Menuen Language giver dig 

mulighed for at gemme det sprog, der skal 

bruges til dialog, undertekster og diskmenuen, 

og beslutte, om tilgængelige undertekster skal 

vises under afspilningen. Hvis de sprog, du 

vælger i denne menu er tilgængelige på den 

isatte disk, vil de blive brugt. Visse DVD’er 

kræver, at du vælger et undertekstsprog fra en 

diskmenu, selvom du tidligere har valgt et 

undertekstsprog som standard fra menuen 

‘Language’.

Display… Med menuen Display kan du vælge 

sprog for DVD-afspillermenuerne, vælge, om  

betjeningsdisplays skal vises på skærmen, og 

om vinkelindikatoren skal vises. 

Vinkelindikatoren er kun tilgængelig, hvis disken 

indeholder funktionen for skiftende 

kameravinkler.

Options… Nogle DVD’er indeholder et niveau 

med Parental Lock (børnesikring). Hvis du 

angiver et niveau, der er lavere end diskens 

niveau, spiller disken ikke, med mindre du 

indtaster din PIN-kode. Nogle diske understøtter 

også funktionen Country Code. Det betyder, at 

afspilleren ikke spiller visse scener på en disk, 

afhængigt af den Country Code og Parental 

Lock, du indstiller. Du skal indtaste din PIN-kode, 

før du kan indstille Parental Lock eller Country 

Code. Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode. 

Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du gå ind i 

menuen Parental Lock og nulstille 

børnesikringen. Herefter deaktiveres funktionen. 

Fremgangsmåden er beskrevet på næste side.

Det fi nder du i menuen Disc Navigator
Menuen Disc Navigator gør det muligt for dig 

at gå hurtigt til bestemte titler eller kapitler på 

en disk.
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DVD  SETUP

back select GO

DVD

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

 

DVD  SETUP

back select GO

DVD

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

PARENTAL  LOCK

 

To disable Parental lock 
press GO

PARENTAL  LOCK

back accept GO

>> Brug af DVD-afspilleren

Sådan deaktiverer du Parental Lock…
VIGTIGT! Du skal fjerne disken fra DVD-afspilleren 

og sørge for, at holderen er lukket, før du 

deaktiverer Parental Lock.

> Tryk på DVD for at tænde for DVD-afspilleren.

> Tryk på MENU for at hente menuen DVD SETUP 

frem.

> Tryk på  for at fl ytte markøren ned til menuen 

OPTIONS.

> Tryk på MENU for at få vist punktet 

PARENTAL LOCK.

> Tryk på GO for at hente menuen 

PARENTAL LOCK frem.

> Tryk på GO for at deaktivere Parental Lock, 

eller…

> …tryk på  for at forlade menuen uden at 

deaktivere Parental Lock.

> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.

Når du deaktiverer Parental Lock, genstarter DVD-

afspilleren automatisk. Alle de indstillinger, du har 

lavet for DVD-afspilleren, f.eks. valg af sprog, 

nulstilles, og du skal indtaste indstillingerne igen.
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Sådan afspiller du andre diskformater
Fjernsynet er udviklet til at kunne afspille 

forskellige diskformater. Følgende formater 

understøttes:

– DVD-Video

– Musik-CD

– Video-CD

– CD-R/RW

– DVD-R/RW, forudsat at disken er optaget i 

DVD-videoformatet, og at disken er 

færdigbehandlet

– Diske med MP3-fi ler understøttes, hvis 

sampling-frekvensen er indstillet til 32, 44,1 

eller 48 Khz. Når du afspiller diske, der 

indeholder MP3-fi ler, skal du trykke på  og 

 for at skifte mappe, og  og   for at gå 

trinvist gennem musiknumre.

Afspil og skift musiknumre på 
en musik-CD…
Tryk for at starte afspilningen af 

en CD

Tryk for at gå til det næste eller 

foregående musiknummer

Tryk fl ere gange for at springe til 

et andet musiknummer på CD’en

Tryk på tallet for musiknummeret 

for at gå direkte til et nummer 

på en CD

Sådan standser du 
afspilningen midlertidigt eller 
stopper afspilningen af en 
musik-CD…
Tryk for midlertidigt at standse 

afspilningen

Tryk igen for at stoppe 

afspilningen helt

Tryk for at genoptage 

afspilningen

Sådan søger du gennemn en 
musik-CD…
Tryk for at søge tilbage eller frem 

under afspilningen

Tryk for at genoptage 

afspilningen

DVD

 

1 – 9 

STOP 

STOP 

GO  

    

GO 
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TV  SETUP

back select GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

PINCODE

 next
 accept GO

PINCODE 0 .  .  .

CONFIRM  PINCODE .  .  .  .

TV  SETUP

back select GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

PINCODE

 
 select GO

DELETE  PINCODE

NEW  PINCODE

BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem 

gange inden for tre timer.

PIN-kodesystemet

Formålet med PIN-kodesystemet er at 

gøre normal brug af fjernsynet 

umulig for personer, der ikke kender 

PIN-koden. Du vælger selv, om PIN-

kodesystemet skal være aktiveret.

Når PIN-kodesystemet er aktiveret, 

og strømmen til fjernsynet har været 

afbrudt i 15–30 minutter, træder PIN-

kodesystemet i kraft.

Når der atter tilsluttes strøm til 

fjernsynet, og der bliver tændt for 

det, slukker fjernsynet automatisk 

efter fire minutter. Fjernsynet vender 

tilbage til normal, når PIN-koden 

indtastes.

Aktivér PIN-kodesystemet

Hent menuen TV SETUP frem på skærmen, 
aktivér menuen PINCODE og vælg fra 
undermenuerne.
Hvis du ønsker at deaktivere PIN-
kodesystemet, kan du gøre det ved at slette 
din PIN-kode.

Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP 

frem.

> Tryk på  to gange efterfulgt af STOP. Menuen 

PINCODE vises på skærmen.

> Brug taltasterne eller   på Beo4 til at 

indtaste din fi rcifrede kode. Tryk på   for at gå 

tilbage til forkert indtastede cifre, og brug 

 eller   til at ændre dem.

> Tryk på GO, når det sidste ciffer er fundet.

> Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk 

derefter på GO. Hvis de to koder ikke er 

identiske, nulstilles indlæsefelterne, og du skal 

indtaste koden igen.

Sådan ændrer eller sletter du din PIN-kode…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP 

frem.

> Tryk på  to gange efterfulgt af STOP. Menuen 

PINCODE vises på skærmen.

> Indtast den korrekte PIN-kode, og tryk på GO. 

DELETE PINCODE er fremhævet.

> Hvis du ønsker at slette din kode, skal du trykke 

på GO.

> Hvis du vil ændre din kode, skal du trykke på 

 for at fremhæve NEW PINCODE og trykke på 

GO. Indtast den nye kode ved hjælp af 

taltasterne eller   , og tryk på GO. Indtast 

den nye kode igen for at bekræfte den.

Hvis du ved en fejl trykker på en forkert knap, 

mens du er ved at indtaste en kode, skal du trykke 

på STOP. Den indtastede kode annulleres, og 

indlæsefelterne nulstilles.
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PINCODE

 next
 accept GO

PINCODE 0 .  .  .

MASTERCODE

 next
 accept GO

MASTERCODE 0 .  .  .  .

BEMÆRK! Hvis du mister eller glemmer din kode, 

skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. 

Din forhandler kan skaffe en masterkode til dig, 

der deaktiverer din PIN-kode. 

Brug din PIN-kode

Hvis strømmen til fjernsynet har været 
afbrudt i 15–30 minutter, bliver du bedt om 
at indtaste PIN-koden, når du tænder det 
igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for 
fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 
sekunder, og prøv igen.

Mens fjernsynet er tændt…
> Indtast cifrene i koden ved hjælp af taltasterne 

eller  .

> Tryk på GO, når det sidste ciffer er indtastet.

> Fjernsynet starter derefter igen.

Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker 

fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er betjening 

ikke mulig.

 Hvis du glemmer din PIN-kode…
> Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan 

fremskaffe en femcifret masterkode.

> Når fjernsynet beder dig om at angive din PIN-

kode, skal du trykke på  og holde knappen 

nede for at hente menuen MASTERCODE frem.

> Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af 

taltasterne eller   og trykker på GO, 

deaktiverer du PIN-koden og genaktiverer 

fjernsynet.

Sådan bruger du PIN-kodesystemet igen…
> Følg fremgangsmåden for aktivering 

af PIN-kodesystemet.

VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste 
en PIN-kode første gang, du tænder for 
fjernsynet, skal du kontakte din Bang & 
Olufsen forhandler.
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BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden 

måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det 

ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille 

nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

Vedligeholdelse af fjernsynet

Almindelig vedligeholdelse, f.eks. 

rengøring af fjernsynet, er brugerens 

ansvar. Følg vejledningen til højre for 

at opnå det bedste resultat. Kontakt 

din Bang & Olufsen forhandler for at 

få nærmere oplysninger om 

almindelig vedligeholdelse.

Eventuelt defekte dele dækkes i 

garantiperioden.

Rengøring

Kabinetoverfl ader
Tør støv af overfl aderne med en tør, blød 
klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs 
fjernes med en hårdt opvredet, blød og 
fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få 
dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et 
opvaskemiddel.

Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til 

rengøring af fjernsynet!

Kontrastskærmen…
Brug en mild vinduesrens til rengøring af 
billedskærmen. For at sikre det bedst mulige 
skærmbillede skal du sørge for at undgå 
striber eller spor af rengøringsmidlet på 
skærmen. Vær opmærksom på, at visse typer 
mikrofi berklude kan beskadige skærmens 
optiske belægning på grund af deres 
slibende effekt.

Beo4
Tør Beo4 fjernbetjeningen med en blød, 
fnugfri og grundigt opvredet klud.

Håndtering af diske: Hvis disken bliver snavset 

som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du 

tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Tør 

altid i en lige linie fra centrum ud mod kanten. 

Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv 

aldrig på dine diske.
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Skift batterier på Beo4

Når teksten ‘BATTERY’ vises i Beo4’s display, 
skal batterierne i fjernbetjeningen udskiftes.

Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun 
at bruge alkaline-batterier (1,5 volt, størrelse 
AAA). Skift batterierne som vist på denne 
side. Læg en fi nger oven på batterierne, 
indtil låget er sat på plads.

Når du har skiftet batterierne, skal du vente 
ca. 10 sekunder, indtil displayet viser ‘TV’. Så 
er Beo4 fjernbetjeningen atter klar til brug.
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Tekniske specifi kationer, funktioner og brug 
deraf kan ændres uden varsel.

Til din orientering…

Dine krav som bruger får størst mulig 
opmærksomhed, når et Bang & Olufsen 
produkt designes og udvikles, og vi 
bestræber os på at gøre det nemt og 
komfortabelt at betjene vore produkter.

Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at 
fortælle os om dine oplevelser med dit 
Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller 
negative ting, du anser for vigtige, vil kunne 
hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre 
vores produkter yderligere.

På forhånd tak!

Skriv til:  Bang & Olufsen a/s
Kundeservice 
Afd. 7205
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer

eller send en fax til: 
  Bang & Olufsen 

Kundeservice 
+45 97 85 39 11 (fax)

eller send en e-mail til:
 beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besøg vores webite på…
 www.bang-olufsen.com
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