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Om du skulle förlora eller skada CD-rom-skivan

till BeoVision MX 8000, finns informationen

också på Bang & Olufsen webbplats: 

www.bang-olufsen.com

och du kan även kontakta återförsäljaren.

Guide

BeoVision Avant

Förklaring till symbolerna i
handböckerna
På bilden nedan ser du hur en knapp, källa

eller statusdisplay ser ut i anvisningarna i

handböckerna.

Knappar på Beo4-

fjärrkontrollen

Displayer på Beo4-

fjärrkontrollen

Display på BeoVision

MX 8000

TV 
LIST
▲ 

▼ 

STORE

TV 12

Användarhandböckerna

Den här handboken ger information om daglig användning samt mer avancerade

åtgärder som grundläggande inställningar och underhåll av produkten.

I CD-rom-referensboken finns information om att ansluta högtalare, justera

högtalarinställningar, ansluta kringutrustning, ansluta ett audiosystem och

installera och styra ett BeoLink®-system. Den innehåller också en översikt över

skärmmenyer.

Båda handböckerna har en innehållsförteckning där du kan söka efter det avsnitt

som handlar om just det du vill veta mer om.

Vi förväntar oss att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar produkten hem till

dig, installerar den och gör alla nödvändiga anslutningar och grundläggande

inställningar. Information om att installera och ställa in produkten finns dock i

handböckerna, ifall du skulle behöva den vid ett senare tillfälle, t.ex. om du flyttar

apparaten eller utökar systemet.

Referensboken är en fil i PDF-format på den

bifogade CD-rom-skivan. Programmet 

Acrobat Reader måste vara installerat på datorn

för att du ska kunna läsa PDF-filen. Om du inte

har det programmet, kan det installeras från 

CD-rom-skivan. Välj därefter filen med önskat

språk, så öppnas referensboken.
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Så här används BeoVision MX 80004

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

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

Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn
SETUP. Om du har angivit STB som källa
trycker du på MENU för att ta fram menyn för
Set-top Box Controller. Tryck på MENU en
andra gång för huvudmenyn SETUP

Tryck för att ta fram text-TV

Justera volymen – tryck i mitten för att stänga
av ljudet

Avsluta skärmmenyer

Sätt BeoVision MX 8000 i standby

Slå på TV-kanaler 

Slå på en ansluten källa och BeoVision MX
8000 för att titta på set-top box-kanaler,

videoband eller DVD-skivor 

Använd sifferknapparna för att välja kanaler,
text-TV-sidor, DVD-titlar och kapitel och 

CD-spår 

Ange information på skärmmenyerna. Tryck
på ss eller tt medan t.ex. TV är på för att välja

en kanalgrupp som du skapat 

Tryck på GO för att välja menyposter 

Stega upp eller ned bland kanaler och
menyposter 

Ta fram ytterligare funktioner i Beo4-
displayen, t.ex. FORMAT

TV 

MENU

TEXT

∧
∨

EXIT

•

TV 

SAT
V TAPE

DVD

0 – 9

ss tt

GO

▲

▼

LIST

Använda fjärrkontrollen Beo4

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

I handboken till Beo4 finns information om
hur man lägger till extra funktioner till dem
som visas i displayen på Beo4.
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Använda menyerna

Via menyerna på skärmen på BeoVision 
MX 8000 kommer du åt ett antal olika
alternativ. När du öppnar menysystemet
kommer du först till menyn SETUP.

Skärmdisplayen

På skärmdisplayen ser du bland annat vilken
källa som är vald.

Tryck för att slå på TVn

Tryck för att ta fram menyn 

TV SETUP

Tryck för att flytta mellan de

olika menyalternativen

Tryck för att ta fram olika

inställningar

Tryck för att ta fram en meny

eller lagra en inställning du

gjort

Tryck för att lämna

menysystemet

TV

TV 

MENU

▲

▼

ss tt

GO

EXIT

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

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

TV  TUNING

back select GO

Menynamn

Menyalternativ

Menyalternativens
innehåll

Informationsfält
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Det finns fyra olika sätt att hitta en

TV-kanal som ställts in på BeoVision

MX 8000…

– Du kan stega igenom alla inställda

kanaler;

– Du kan använda sifferknapparna

för att ange numret på önskad

kanal;

– Du kan ta fram en lista på skärmen

över samtliga inställda kanaler;

– Du kan välja en kanalgrupp. I

avsnittet Använda kanalgrupper på

sidan 12 finns mer information.

Medan du ser på TV kan du också

justera bildformatet och vrida 

TV-apparaten åt höger eller vänster,

om den står på ett motorstativ.

Se på TV

Stega igenom inställda kanaler

För att titta på TV trycker du på TV på
fjärrkontrollen Beo4. TVn slår automatiskt på
den kanal du senast tittade på.

Tryck för att slå på BeoVision 

MX 8000

Tryck på ▲ eller ▼ för att stega

uppåt eller nedåt bland de

tillgängliga TV-kanalerna

Knappa in numret på den 

TV-kanal du vill titta på

Tryck för att slå på t.ex. 

Set-top box-kanaler

Genom att trycka på 0 kan du växla mellan den

aktuella kanalen och föregående TV-kanaler.

Se lista över kanaler

Välj t.ex. TV som källa, tryck på GO på
fjärrkontrollen Beo4 och håll den nedtryckt
för att få fram en komplett lista över
tillgängliga TV-kanaler. Du kan också ta fram
en lista över kanalgrupper.

Tryck för att slå på TVn

Tryck och håll nedtryckt för att ta

fram TV-kanallistan

Stega upp eller ned bland de

tillgängliga kanalerna

Tryck för att ta fram den valda

kanalen, eller…

knappa in numret på den kanal

du vill se på

Ta fram kanallistan för en viss grupp…
Tryck för att slå på TVn

Tryck flera gånger på ss eller tt

för att stega igenom grupperna

Tryck för att ta fram den valda

gruppen

Tryck och håll nedtryckt för att ta

fram kanallistan för den här

gruppen

Tryck på ss eller tt för att ta fram

kanallistorna för alla de andra

grupperna

TV 
BBC

GO

▲ 

▼

GO

0 – 9

TV 
BBC

ss tt

MY GROUP

GO

GO

ss tt

TV 

▲ 

▼

1 – 9

SAT

OBS! Du har tillgång till set-top box-kanaler om

BeoVision MX 8000 har en inbyggd Set-top Box

Controller och en set-top box är ansluten.
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Justera bildformatet

Det bildformat du väljer visas sedan på
skärmen, antingen formatet 16:9 widescreen
eller standardformatet 4:3. Det valda
bildformatet lagras inte. När du byter kanal
eller stänger av BeoVision MX 8000 återgår
bilden till standardformatet 4:3.

Tryck flera gånger tills FORMAT

visas i Beo4-displayen

Tryck på 1 eller 2 för att välja ett

bildformat: FORMAT 1 för en

4:3-bild, eller FORMAT 2 för en

16:9-bild

Vrida TV:n åt vänster eller höger

Om BeoVision MX 8000 är försedd med
motorstativ kan du vrida TVn åt vänster eller
höger med hjälp av fjärrkontrollen Beo4. Du
kan också vrida TVn manuellt.

Tryck flera gånger tills STAND

visas i Beo4-displayen

Tryck för att vrida BeoVision 

MX 8000 åt höger eller vänster,

eller

använd sifferknapparna för att

välja en förinställd position; 1

betyder längst åt vänster och 9

längst åt höger.

I Inställningar för TVns position på sidan 26 finns

mer information om hur man förinställer

positioner för BeoVision MX 8000.

LIST
STAND

ss tt

1 – 9

LIST
FORMAT

1 – 2

TV  PROGRAM  LIST

  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

more select GO

Kanallistan för TV visas nu. Där får du en översikt

över alla tillgängliga TV-kanaler.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO

Grupplista… TV-kanaler som har valts för en

grupp visas också i kanallistorna över alla inställda

TV-kanaler.
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Det finns flera möjligheter att justera

ljudet på BeoVision MX 8000.

Du kan när du vill justera volymen

eller stänga av ljudet helt.

Om kanalerna sänder med olika

ljudtyper eller språk har du möjlighet

att välja bland dem.

Om du har anslutit högtalare till

BeoVision MX 8000 kan du välja den

högtalarkombination du föredrar.

När du sätter på BeoVision MX 8000

eller någon av källorna som anslutits

till den, slås de högtalare på som

bäst passar för ljudet i den aktuella

källan.

Justera ljudet

Justera eller stänga av ljudet

När du tittar på TV kan du när du vill justera
volymen på TV-ljudet eller stänga av ljudet
helt.

Tryck på ∧ eller ∨ för att höja

eller sänka volymen

Tryck mellan knapp ∧ och ∨
för att stänga av ljudet

Tryck på ∧ eller ∨ igen för att

sätta på ljudet

Ändra ljudtyp eller språk

Om olika ljudtyper eller språk finns
tillgängliga, kan du lagra din favoritljudtyp
när du ställer in TV-kanalerna. Du kan också
välja ljudtyp eller språk medan du tittar på en
kanal.

Tryck flera gånger tills SOUND*

visas i Beo4-displayen

Tryck för att ta fram den aktuella

ljudtypen på skärmen

Tryck flera gånger för att växla till

en annan ljudtyp eller ett annat

språk i ett flerspråkigt program

Tryck för att lämna funktionen

SOUND 

*För att kunna ta fram SOUND på Beo4, måste du

först lägga till funktionen på Beo4:s lista över

funktioner. I handboken till Beo4 finns mer

information.

LIST
SOUND

GO
MONO

GO
STEREO

EXIT

∧
∨

VOL 26

∧
∨

MUTE

∧
∨

OBS! I avsnittet Uttagspaneler på sidan 16 finns

mer information om hur man ansluter högtalare,

och i CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000 finns

mer information om surroundljud.
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Högtalarkombinationer
SPEAKER 1

Ljud endast i TV-högtalarna. För program med

samtalsröst, t.ex. TV-nyheter.

SPEAKER 2

Stereoljud i de två externa främre högtalarna.

BeoLab 2 subwoofer är aktiv. För musik-CD-

skivor.

SPEAKER 3

TV-högtalarna, de främre externa högtalarna

och BeoLab 2 subwoofer är aktiva. För 

TV-program med stereoljud.

På CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, i

avsnittet Välja högtalarkombination, finns

information om hur man ställer in

högtalarkombinationer.

Tryck flera gånger tills SPEAKER

visas i Beo4-displayen

Tryck för att justera balansen

mellan höger och vänster

högtalare

Tryck för att välja

högtalarkombination

Tryck för att lämna funktionen

SPEAKER

LIST
SPEAKER

ss tt

1 – 3

EXIT

Justera högtalarbalansen och välja
högtalarkombination

Om du ansluter högtalare till BeoVision 
MX 8000, kan du när du vill justera
högtalarbalansen och välja
högtalarkombination.
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Text-TV innehåller massor med

information. BeoVision MX 8000

hjälper dig att hitta den snabbt.

Med hjälp av pilknapparna på Beo4,

menylisten längst upp på skärmen

och markören kan du gå till exakt

den sida du vill i ett enda steg. Och

när du kommer dit kan du pausa

bläddringen av undersidor, för att

kunna läsa informationen i lugn och

ro.

BeoVision MX 8000 kan komma ihåg

dina favoritsidor, gå tillbaka till

föregående sidor, visa dolda

meddelanden och hjälpa dig att

komma till andra kanalers text-TV-

tjänster.

Via SETUP-funktionen kan du skapa

så många som nio MEMO-sidor för

varje tillgänglig text-TV-tjänst. Om du

lagrar text-TV-sidan med textning för

en kanal som text-TV-sida nummer 9,

visas text-TV-textning automatiskt för

kanalen.

Söka text-TV-information

Gå till föregående sida…
> När du använder POINT för att flytta till en

annan sida, ändras POINT i menylisten till

RETURN. 

> Tryck på GO när du står på den nya sidan, om

du vill gå tillbaka till föregående sida. 

RETURN-funktionen tar dig bara tillbaka en sida.

Du går tillbaka till andra tidigare visade sidor med

PAGE- eller MEMO-funktionen. 

Byta till en annan text-TV-tjänst…
> Tryck på tt för att flytta markören till PROGRAM. 

Om MEMO-sidor har skapats, markeras MEMO

när du slår på text-TV. Tryck på ▲ eller ▼ när

MEMO är markerat för att komma till

PROGRAM. 

> Tryck på GO för att ta fram en kanallista. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att hitta önskad kanal. 

> Tryck på GO för att byta till en annan 

text-TV-tjänst.

Tryck på TEXT för att komma till text-TV och EXIT
för att lämna text-TV.

Om du trycker på EXIT och därigenom lämnar

text-TV innan sidan du vill titta på har hittats, visar

displayen TEXT när sidan hittats. Tryck på GO för

att titta på sidan. Observera att ingen sådan

anvisning visas om du byter kanal eller lämnar

text-TV genom att välja en annan källa, t.ex.

V.TAPE. 

Gå till en annan sida...
> Knappa in numret på den sida du vill se, eller… 

> tryck på ss för att flytta markören till PAGE. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan sidor och

håll dem nedtryckta för att stega snabbare. 

> Tryck på GO för att komma till indexsidor 

(100, 200, 300, etc.).

Flytta runt med hjälp av synliga
sidreferenser…
> Tryck på tt för att flytta markören på listen till

POINT. 

> Tryck på GO eller ▼ för att placera markören på

sidan. 

> Flytta markören med hjälp av pilknapparna till

en sidreferens och tryck på GO.

Navigera i text-TV

Du navigerar bland text-TV-sidorna med hjälp
av menylisten längst upp på text-TV-sidan.

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34
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Hindra undersidor från att bläddras…
> Tryck på STOP för att hindra undersidor från att

bläddras, eller…

> flytta markören till HALT och tryck på GO. HALT

ersätts av fyra siffror. 

> Använd ▼ och ▲ för att flytta till den undersida

som du vill titta på, eller knappa in dess

sidnummer. 

> Tryck på GO för att starta sidbläddringen igen.

Visa dolda meddelanden och liknande…
> Flytta markören på listen till t. 

> Tryck på GO för att ändra SETUP till REVEAL. 

> Tryck på GO igen för att visa dold text på den

aktuella sidan.

Visa MEMO-sidor...
> Tryck på TEXT för att ta fram text-TV. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan olika

MEMO-sidor. 

> Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

Skapa en MEMO-sida…
> Gå till en sida du ofta tittar på. 

> Tryck på ss eller tt för att flytta markören längs

menylisten till SETUP och tryck på GO. De nio

tillgängliga MEMO-platserna visas med nummer.

Den första är markerad. 

> Tryck på GO för att lagra den aktuella sidan.

Markören flyttas till nästa tillgängliga MEMO-

plats. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja

nästa text-TV-sida du vill lagra. 

> Upprepa proceduren för varje sida som du vill

lagra. 

> För att lämna MEMO-inställningen trycker du på

ss eller tt för att flytta markören till BACK och

trycker på GO.

Lagra text-TV-textningssidan som MEMO-sida 9,

om du vill att text-TV-textningen ska visas

automatiskt för en viss kanal.

Radera en MEMO-sida...
> Tryck på ss eller tt för att flytta markören till

SETUP och tryck på GO. 

> Flytta markören till den MEMO-sida som du vill

radera och tryck på den gula knappen. 

> Tryck på den gula knappen en gång till för att

bekräfta.

Skapa eller radera MEMO-sidor

De text-TV-sidor som du tittar oftast på kan
sparas som MEMO-sidor, vilket gör det lättare
att plocka fram dem i en text-TV-tjänst. Du
kan spara upp till nio MEMO-sidor.

Använda MEMO-sidor

Om du skapat MEMO-sidor kan du gå direkt
mellan dem.

PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34
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Om du har lagrat många kanaler och

snabbt vill komma till dina

favoritkanaler utan att varje gång gå

igenom hela kanallistan, kan du

placera dem i grupper. Då behöver

du inte längre stega igenom de

kanaler du aldrig ser på.

Grupperna kan namnges efter de

personer som tittar mest på dem –

’Pappa’ eller ’Maria’ – eller efter

vilken typ av kanaler som ingår, t.ex.

’Nyheter’ eller ’Sport’.

När du har skapat och valt en viss

grupp, behöver du bara stega

igenom de TV- eller STB*-kanaler

som hör till den gruppen. Byt till en

annan grupp för att titta på en

annan uppsättning kanaler eller byt

från GROUPS till TV för att se alla

inställda TV-kanaler.

Använda kanalgrupper

Välja kanaler i en grupp

Du får tillgång till dina grupper genom att
aktivera gruppläget. Tryck på pilknapparna
för att välja grupp och stega sedan igenom
kanalerna i gruppen.

Tryck för att slå på TVn

Flytta åt vänster eller höger tills

dina grupper visas

När du hittar önskad grupp,

trycker du på GO för att välja

den

Stega uppåt eller nedåt bland

kanalerna i den gruppen, eller

knappa in numret på den kanal

du vill se på

Stega till vänster eller höger för

att byta från grupp till grupp –

och tryck på GO för att ta fram

gruppen 

Tryck på GO och håll den nedtryckt i gruppläge för

att ta fram en kanallista för den aktuella gruppen.

Skapa grupper

Du kan sätta samman åtta olika kanalgrupper
i BeoVision MX 8000, grupperade efter
användare eller kanalinnehåll. Varje grupp
kan innehålla upp till 18 kanaler. ‘Kopior’ av
samma kanal kan placeras i flera olika
grupper.

TV 

ss tt

MY GROUP

GO
NEWS

▲ 

▼

1 – 9
TV 2

BBC 

ss tt

SPORT

GO

*OBS! För att få in set-top box (STB)-kanaler,

måste BeoVision MX 8000 vara försedd med en

inbyggd Set-top Box Controller och en set-top box

måste vara ansluten. På CD-rom-skivan till

BeoVision MX 8000, i avsnittet Om du har en 

Set-top Box Controller finns information om hur

man skapar grupper av set-top box-kanaler.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

A

PROGRAM GROUPS

character next 
 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

 copy 
 accept GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
new group create group GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
 create GO
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> Tryck på TV för att slå på TVn. 

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP.

PROGRAM GROUPS är redan markerat. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

PROGRAM GROUPS. 

> Tryck på ▼ för att flytta markören till en tom

grupp och tryck på den gröna knappen för att

namnge gruppen. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för tecken och ss eller tt för

att flytta till nästa eller föregående teckenplats. 

> Tryck på GO för att lagra namnet, och tryck på

GO igen för att kopiera in kanaler i den nya

gruppen. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att hitta en kanal som du

vill kopiera till den nya gruppen. 

> Tryck på tt för att kopiera en TV-kanal till

gruppen. 

> Tryck på GO för att lagra gruppen när du är

färdig med att kopiera kanaler. 

> Tryck på ▲ för att gå bakåt genom tidigare

menyer eller på EXIT för att avsluta

skärmmenyerna direkt.

OBS! Set-top box-kanaler kan inte kombineras i

samma grupp som TV-kanaler. Mer information

om hur man gör STB-kanalgrupper finns på CD-

rom-skivan till BeoVision MX 8000, i avsnittet Om

du har en Set-top Box Controller.

> Tryck på TV för att slå på TVn. 

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP.

PROGRAM GROUPS är redan markerat. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

PROGRAM GROUPS. 

> Tryck på ▼ för att markera en grupp och välj

den genom att trycka på GO. 

> Tryck på ▼ för att markera den kanal du vill

flytta eller ta bort. 

> Tryck på tt för att flytta ut kanalen från listan

och tryck på ▲ eller ▼ för att flytta den till en

ny position. 

> Tryck på ss för att flytta tillbaka kanalen till

listan, eller tryck på den gula knappen för att ta

bort den. När du tar bort en kanal ur listan dras

listan samman med de resterande kanalerna. 

> Om kanalen har bytt plats med en annan kanal,

flytta då den kanalen till en ny position. 

> Tryck på GO för att lagra gruppen när du är klar

med att flytta eller ta bort kanaler. 

> Tryck på ▲ för att gå bakåt genom tidigare

menyer eller på EXIT för att avsluta

skärmmenyerna direkt.

Flytta kanaler i en grupp

Du kan ändra ordningen på kanalerna i en
grupp och ta bort kanaler i en grupp.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO
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Vi rekommenderar att du följer

nedanstående tillvägagångssätt när

du installerar BeoVision MX 8000:

– Packa upp BeoVision MX 8000 och

placera den enligt bilden och

anvisningarna till höger;

– Välj lämplig placering för BeoVision

MX 8000. Anvisningar finns till

höger;

– Anslut kablarna till BeoVision 

MX 8000 enligt anvisningarna på

motstående sida.

Om du ska ansluta extra utrustning,

t.ex. en videobandspelare eller

dekoder, se anvisningar på följande

sidor eller på CD-rom-skivan till

BeoVision MX 8000.

Så här installerar du BeoVision MX 8000

Lämplig placering av BeoVision 
MX 8000

– Placera alltid BeoVision MX 8000 på stadigt,
plant underlag. 

– Lämna minst 5 cm fritt utrymme ovanför
och på vardera sidan om BeoVision MX 8000
för ventilationens skull. 

– Placera inte BeoVision MX 8000 i direkt
solljus, rakt under spotlights eller i närheten
av en dimmer, eftersom dessa faktorer kan
påverka fjärrkontrollstyrningen. 

– BeoVision MX 8000 är avsedd att användas
inomhus i bostadsutrymmen, vid en
temperatur på 10–40° C. 

– Placera inga föremål ovanpå BeoVision 
MX 8000. 

– Försök aldrig öppna BeoVision MX 8000.
Överlåt sådant till kvalificerade
servicetekniker.

OBS! Det finns specialdesignade stativ till TVn.

Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för

mer information.

BeoVision MX 8000 kan också placeras på golvet,

upprätt eller något bakåtlutad.

Om BeoVision MX 8000 står på ett motorstativ ska

du placera den så att det finns tillräckligt med

utrymme för att vrida TVn åt sidorna. Se bilden.
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Diagrammet och bilderna på

uttagspanelen visar var de olika

uttagen sitter. Uttagen på baksidan

beskrivs i detalj i avsnittet

Uttagspanel på baksidan på 

sidan 16.

Fäst kablarna ordentligt på baksidan

av BeoVision MX 8000 med hjälp av

buntbandet, se bilden längst till

höger.

Den medföljande nätsladden och 

-kontakten är specialutformade för

BeoVision MX 8000. Om du ändrar

kontakten eller skadar nätsladden på

något sätt, påverkar det TV-bilden

negativt!

Ansluta TV-kablarna

Antennanslutning

Anslut den externa antennen (eller ett kabel-
TV-nätverk) med en antennkabel till uttaget
märkt TV på uttagspanelen på BeoVision 
MX 8000.

Om BeoVision MX 8000 är försedd med den

inbyggda systemmodulatorn, kommer du att se att

TV-uttaget på bilden är upptaget, och att det finns

ett andra, ledigt TV-uttag precis under ett uttag

märkt LINK. Anslut TV-antennen till detta TV-uttag

istället. 

Till elnätet

Använd den medföljande nätsladden. Anslut
ena änden till uttaget på BeoVision MX 8000
märkt ~ och den andra till ett vägguttag.

BeoVision MX 8000 är konstruerad för att vara i

standby när den inte används. Därför är det viktigt

att du lämnar huvudströmbrytaren på (indikeras av

en liten röd lampa på framsidan) för att kunna

använda fjärrkontrollen.

Uttagspaneler

Lucka till
kortläsaren

Standbyindikator

Huvudström-
brytare

BeoVision MX 8000

BA

Fästa kablarna: Du måste fästa nätsladden till

BeoVision MX 8000 med hjälp av de tre

kabelfästena (A) bredvid uttaget och fästa ihop

alla kablar från BeoVision MX 8000 med

buntbandet (B).
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Via den bakre uttagspanelen på

BeoVision MX 8000 kan du ansluta

både insignalkablarna och diverse

kringutrustning.

Kringutrustning kan anslutas via

uttagen V.TAPE och AV.

All utrustning som du ansluter via

dessa uttag måste registreras i

menyn CONNECTIONS i BeoVision

MX 8000. På CD-rom-skivan till

BeoVision MX 8000, i avsnittet

Registrera kringutrustning finns mer

information.

Vilka uttag som finns beror på vilka

tillval som byggts in i BeoVision 

MX 8000.

Uttagspanel på baksidan

Uttagspanel för högtalare och digital ingång
Du har bara tillgång till de här uttagen om din

BeoVision MX 8000 är försedd med den inbyggda

surroundljudmodulen!

Se CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000,

avsnittet Högtalaruppsättning – surroundljud för

mer information.

STAND
För att ansluta ett motorstativ.

AV
21-polsuttag för AV-anslutning av en andra

dekoder, en DVD-spelare, set-top box eller

liknande. Du kan också ansluta andra typer av

kringutrustning eller en expander-box för att få fler

uttag.

V.TAPE
21-polsuttag för AV-anslutning av BeoCord 

V 8000 videobandspelare, en set-top box, en

primär dekoder eller annan videobandspelare. Du

kan också ansluta andra typer av extra utrustning

till uttaget V.TAPE. Om den anslutna bandspelaren

är en BeoCord V 8000 laddas de TV-kanaler som

ställs in på BeoVision MX 8000 ned till

videobandspelaren.

MASTER LINK
Anslutning för ett kompatibelt Bang & Olufsen-

audiosystem. Detta uttag är endast tillgängligt om

BeoVision MX 8000 är försedd med Master Link-

modulen.

Uttaget används även för BeoLink-distribution av

ljud och bild i huset.

LINK TV
Antennutgång för distribution av videosignaler till

andra rum. Detta uttag är endast tillgängligt om

BeoVision MX 8000 är försedd med inbyggd

systemmodulator.

TV 
Antenningång för signal från extern TV-antenn

(eller kabel-TV-nät). Om din BeoVision MX 8000 är

försedd med den inbyggda systemmodulatorn

ansluter du den externa TV-antennen till TV-

uttaget som finns nedanför uttaget märkt LINK.

POWER LINK
För anslutning av externa Bang & Olufsen

högtalare.

~
Uttag för nätanslutning.

IR OUT
För anslutning av en set-top box. (Det här

alternativet är bara tillgängligt om BeoVision 

MX 8000 har en inbyggd Set-top Box Controller).

STAND

V. TAPE

MASTER LINK

POWER LINKTV

LINK TV

IR-OUT

AV

SU
B

W
O

O
FE

R
FR

O
N

T
R

EA
R

FR
O

N
T

R
EA

R
IN

PU
T 

1
IN

PU
T 

2
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BeoVision MX 8000 har en liten

kontroll- och uttagspanel på TVns

framsida, strax nedanför skärmen.

Här kan du slå på enheten eller

stänga av den helt. Om du stänger

av enheten slocknar indikatorlampan

på framsidan av BeoVision MX 8000.

Du kan ansluta hörlurar eller en

videokamera till kontrollpanelen på

BeoVision MX 8000.

Kontroll- och uttagspanel

Slå på och stänga av enheten

Om du helt vill koppla bort BeoVision 
MX 8000 från nätet, ska du trycka på
strömbrytaren på kontrollpanelen till höger
på TVn, strax under skärmen. När BeoVision
MX 8000 stängs av på det här sättet slocknar
den röda standbyindikatorn på TVns framsida,
och du kan inte styra BeoVision MX 8000 med
fjärrkontrollen längre.

Ansluta hörlurar eller en
videokamera

Du ansluter hörlurar till BeoVision MX 8000
via uttaget PHONES till höger på kontroll- och
uttagspanelen. Du kan ansluta en
videokamera till BeoVision MX 8000 via
uttagen L, R och VIDEO.

Ansluta hörlurar… 
Du ansluter hörlurar till BeoVision MX 8000 via

uttaget PHONES på kontroll- och uttagspanelen.

Ljudet i högtalarna försvinner när hörlurarna

kopplas in. När du kopplar ur hörlurarna, kommer

ljudet tillbaka i högtalarna.

Ansluta en videokamera…
Anslut en videokamera till BeoVision MX 8000 via

uttagen L, R och VIDEO på kontroll- och

uttagspanelen. L och R rör audiosignalen (vänster

respektive höger högtalarkanal), medan VIDEO är

för videosignalen.

R L VIDEO

Hörlurar
Ström-
brytare

Titta på videokamerainspelningar…
> Anslut kameran.

> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Starta uppspelningen på videokameran. Bilder

visas automatiskt på skärmen.

> Du styr inspelningarna via videokameran.

Välja videokamera via fjärrkontrollen Beo4…
> Tryck på LIST flera gånger tills CAMCORD* visas

i Beo4-displayen.

> Tryck på GO för att välja videokamera.

Spela in videokamerainspelningar…
> Om en BeoCord V 8000 är ansluten: Anslut

videokameran och starta uppspelningen enligt

tidigare beskrivning.

> Tryck på RECORD två gånger på Beo4 för att

starta inspelningen.

Om du väljer en annan källa eller stänger av

BeoVision MX 8000 under inspelning från

videokamera, avbryts inspelningen. Du kan inte

titta på andra kanaler under inspelning.

*OBS! För att kunna visa CAMCORD på Beo4,

måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista

över funktioner. I handboken till Beo4 finns mer

information.
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Inställningsförfarandet som beskrivs

här aktiveras först när BeoVision 

MX 8000 ansluts till elnätet och slås

på för första gången.

I förfarandet ingår val av menyspråk,

automatisk inställning av TV-kanaler,

inställning av mittenpositionen för ett

motorstativ, om BeoVision MX 8000

har ett sådant stativ, och registrering

av eventuell ansluten kringutrustning.

Delar av förfarandet sker

automatiskt, men du måste initiera

stativinställningen, automatisk

inställning av kanaler, avgöra om

kringutrustning som du anslutit till

BeoVision MX 8000 har registrerats

rätt i menyn CONNECTIONS, redigera

informationen i den här menyn om

så behövs, och acceptera

inställningarna när de är korrekta.

Språkmenyn visas. Om du vill ändra menyspråk

senare, hittar du denna post under OPTIONS i

menyn TV SETUP. 

> Tryck på TV för att slå på TVn. Språkmenyn

visas. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra mellan de

visade språken. 

> Tryck på GO för att spara ditt val.

Välja menyspråk

Första gången du slår på BeoVision MX 8000
måste du välja vilket språk som menyerna ska
visas på.

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

När menyn för automatisk inställning visas, visas

även meddelandet CHECK AERIAL CONNECTION

för att påminna dig om att kontrollera att 

TV-antennen har anslutits korrekt.

> Tryck på GO för att starta den automatiska

inställningen. BeoVision MX 8000 ställer in alla

tillgängliga kanaler.

Lagra alla kanaler och inställningar

När du valt menyspråk visas automatiskt en
meny för inställning av kanaler på skärmen.
Följ bara anvisningarna på skärmen och tryck
på GO för att starta inställningen. Alla kanaler
ställs nu in automatiskt.

TV

AUTO  TUNE

start

CHECK   AERIAL   CONNECTION
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> Om så behövs, tryck på ss eller tt för att välja de

alternativ som motsvarar det du anslutit till

V.TAPE-uttaget. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan

menyposterna: V.TAPE och AV. 

> Tryck på GO för att spara dessa inställningar.

Registrera kringutrustning före
automatisk inställning

Om en videobandspelare, dekoder eller annan
kringutrustning har anslutits till BeoVision 
MX 8000, känner BeoVision MX 8000 av
anslutningen. Du får möjlighet att kontrollera
och bekräfta registreringen av utrustningen
ifråga.

CONNECTIONS

 store GO

V. TAPE V. TAPE

AV  DECODER

När menyn STAND ADJUSTMENT visas…
> Kontrollera så att det finns tillräckligt med

utrymme runt TVn så att den kan vridas till

höger och vänster.

> Tryck på GO för att starta stativinställningen.

> Om inställningen avbryts visas texten

’ADJUSTMENT FAILED’ på skärmen. Ta bort det

som eventuellt står i vägen för TVn och tryck

sedan på GO för att fortsätta inställningen. 

> När positionerna ställts in visas texten

’ADJUSTMENT OK’ och sedan visas menyn

STAND POSITIONS.

> Om du vill lagra en stativposition för TVn när

den är påslagen, trycker du på ss eller tt för att

vrida TVn så att det passar ditt TV-tittande.

> Om du vill lagra en stativposition för när TVn är i

standby, trycker du på ▼ för att gå till TV

STANDBY.

> Tryck på ss eller tt för att vrida BeoVision 

MX 8000 till önskad position.

> Tryck på GO för att spara positionerna.

Bestämma TVns mittenposition

Om BeoVision MX 8000 har tillvalet
motorstativ, visas menyn STAND ADJUSTMENT
på skärmen. När mittenpositionen ställts in
kan du välja positioner för när TVn är på och i
standby.

STAND  ADJUSTMENT

CENTRE  POSITION

 adjust GO

ADJUSTING . . .

OBS! I avsnittet Inställningar för TVns position på

sidan 26 finns mer information.
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Om kanalerna inte lagrats på de

nummer du önskar eller om inte alla

kanaler namngivits under den

automatiska inställningen, kan du

ändra ordningen på kanalerna och

namnge dem.

Om de inställda kanalerna behöver

redigeras ytterligare, t.ex. finjusteras

eller ges eventuella speciella

dekoderinställningar, använder du

menyn MANUAL TUNING.

Kontrollera först att TV har valts som

källa om du vill redigera inställda TV-

kanaler.

> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera TUNING.

> Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING. 

EDIT PROGRAMS är redan markerat.

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

EDIT PROGRAMS.

> Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill

flytta.

> Tryck på tt en gång för att kunna flytta den

valda kanalen. Kanalen flyttas då ut från listan. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta kanalen till det

önskade kanalnumret.

> Tryck på ss för att flytta tillbaka kanalen i listan

eller låta den byta plats med den kanal som

ligger på det önskade kanalnumret.

> Flytta nu den kanal du bytte plats med till ett

ledigt kanalnummer, eller till ett upptaget

nummer för att upprepa förfarandet.

> När du har flyttat de berörda kanalerna trycker

du på ▲ för att gå bakåt genom tidigare

menyer eller på EXIT för att lämna

skärmmenyerna direkt.

Flytta inställda kanaler

När den automatiska inställningen är klar
visas menyn EDIT PROGRAMS automatiskt och
du kan flytta de inställda kanalerna.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAMS
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

EDIT  TV  PROGRAMS

  1  DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 move
move delete

EDIT  TV  PROGRAMS

  1  
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 DR1 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 move
move delete

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

Redigera kanaler – flytta, namnge, ta bort eller ställa in
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> Tryck på TV för att slå på TVn. 

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera TUNING. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING. 

EDIT PROGRAMS är redan markerat. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

EDIT PROGRAMS. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill

namnge. 

> Tryck på den gröna knappen för att namnge den

valda kanalen. Då blir namngivningsmenyn aktiv. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att hitta de enskilda

tecknen i namnet. 

> Tryck på tt för att gå vidare till nästa tecken. När

du går vidare föreslår BeoVision MX 8000

möjliga namn – men du kan om du vill använda
▼ eller ▲, och ss eller tt för att ange eller

redigera alla tecknen i det namn du väljer. 

> Om så behövs upprepar du förfarandet för att

namnge andra kanalnummer. 

> När du är klar med namnen trycker du på GO
för att godkänna den ändrade listan, eller på

EXIT för att avsluta skärmmenyerna.

Namnge inställda kanaler

När den automatiska kanalinställningen är
klar visas menyn EDIT PROGRAMS och du kan
namnge de TV-kanaler som har ställts in.

EDIT  TV  PROGRAMS

character next 
 accept GO

  1 DR1
  2
  3 A
  4
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV 4

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move
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> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera TUNING.

> Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING. 

EDIT PROGRAMS är redan markerat.

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

EDIT PROGRAMS.

> Tryck på ▼ eller ▲ för att gå till den kanal du vill

ta bort.

> Tryck på tt för att flytta kanalen från listan.

> Tryck på den gula knappen för att ta bort

kanalen – kanalen visas då i rött.

> Tryck på den gula knappen för att ta bort

kanalen definitivt, eller tryck på ss två gånger för

att flytta tillbaka kanalen till listan.

> När du har tagit bort de relevanta kanalerna

trycker du på EXIT för att avsluta

skärmmenyerna.

Ta bort inställda kanaler

När den automatiska inställningen är klar kan
du ta bort de TV-kanaler som du inte vill ha
kvar.

EDIT  TV  PROGRAMS

  1   DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 
move delete

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

EDIT  TV  PROGRAMS

  1  DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 move
move delete

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

Justera inställda TV-kanaler

Du kan också ändra de inställda kanalerna
manuellt. Du kan ställa in DECODER på ON,
välja en viss ljudtyp eller ett visst språk samt
ställa in lokalkanaler separat.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITION

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

FINE  TUNE 0

DECODER OFF

TV SYSTEM B / G

SOUND STEREO

TV  MANUAL  TUNING

accept GO

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

start
store GO

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 SEARCH
 FREQUENCY
 PROGRAM  NUMBER

TV  TUNING

back select GO

TUNING  STORED

>> Redigera kanaler – flytta, namnge, ta bort eller ställa in
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Om posten SYSTEM visas på menyn, ska du

kontrollera att rätt sändningssystem visas innan du

börjar ställa in.

B/G… för PAL/SECAM BG 

I… för PAL I 

L… för SECAM L 

M… för NTSC M

D/K… för PAL/SECAM D/K

Om kanalen sänder på två språk och du önskar

båda språken, kan du lagra kanalen två gånger, en

med varje språk.

> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera TUNING.

> Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING

och tryck på ▼ för att markera 

MANUAL TUNING. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

MANUAL TUNING. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att gå till det

menyalternativ som du vill ändra.

> Tryck på tt eller ss för att ändra informationen

för det menyalternativ som du har valt.

> Om du väljer NAME ska du trycka på den gröna

knappen för att inleda namngivningsförfarandet.

Använd ▼ eller ▲ och tt för att ange tecknen i

det önskade namnet.

> Extramenyn TV MANUAL TUNING tar du fram

genom att gå till EXTRA och trycka på GO.

Finjustera nu, om så behövs, eller välj typ av ljud

(dekoderingång och TV-system, om tillämpligt).

> När du är klar med ändringarna trycker du på

GO för att godkänna ändringarna.

> Tryck på GO för att lagra de justerade

kanalerna.

> Tryck på EXIT för att lämna skärmmenyerna.



24 Göra om inställningen av kanaler eller lägga till kanaler

Det finns två sätt att ställa in kanaler

på:

– Låta BeoVision MX 8000 ställa in

alla tillgängliga kanaler

automatiskt;

– Uppdatera inställningen – om

kanaler flyttats till en annan

frekvens eller om det finns nya

kanaler tillgängliga, ställs också

dessa in.

Du kan ‘redigera’ de inställda

kanalerna genom att få dem att visas

i en annan ordning, ge dem andra

namn eller ta bort dem. På sidorna

20–22 finns mer information.

Om du vill justera inställningen av de

inställda kanalerna, ska du använda

menyn MANUAL TUNING. På sidan

23 finns mer information.

> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera TUNING.

> Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING

och tryck på ▼ för att markera AUTO TUNING.

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

AUTO TUNING. 

> Tryck på tt för att inleda den automatiska

inställningen.

> När den automatiska inställningen är klar visas

menyn EDIT PROGRAMS på skärmen. Nu kan du

ändra kanalordningen, ta bort kanaler och byta

namn på dem.

Ställa in igen via automatisk
inställning

Du kan göra om inställningen av samtliga TV-
kanaler genom att låta BeoVision MX 8000
ställa in kanalerna automatiskt på nytt. Välj
TV som källa innan du startar inställningen.

Observera: Om du ställer in kanalerna på nytt,
försvinner alla grupper och inställningar som
du har lagrat!

TV  AUTO  TUNING

 start

  1 . . . . . . . .

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAMS
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

TV  AUTO  TUNING

 start

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

DELETES  PROGRAM  GROUPS
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> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera TUNING.

> Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING

och tryck på ▼ för att markera ADD PROGRAM.

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

ADD PROGRAM.

> Tryck på tt för att starta. Allteftersom nya

kanaler hittas läggs de till automatiskt.

> När inställningen är klar och nya kanaler har

lagts till visas menyn EDIT PROGRAMS. Nu kan

du ändra kanalordningen, ta bort kanaler och

byta namn på dem. Den första nya kanalen i

listan kommer att vara markerad.

Lägga till en ny TV-kanal

Du kan lägga till en ny kanal eller uppdatera
en inställd kanal som t.ex. flyttats. Välj TV som
källa innan du startar inställningen.

ADD  TV  PROGRAM

10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
19 . . . . . . . .

 start

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 19 . . . . . . . .
 20 . . . . . . . .
 21 . . . . . . . .

TV  TUNING

back select GO



26 Inställningar för TVns position

Om BeoVision MX 8000 har tillvalet

motorstativ kan du vrida TVn med

hjälp av fjärrkontrollen Beo4. Du kan

också lagra positioner för TVn, så att

den vrids till en viss position när den

slås på eller ställs i standby. Du kan

också vrida TVn manuellt.

> Tryck på TV för att slå på TVn. 

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera 

STAND POSITIONS. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

STAND POSITIONS. 

> Om du vill lagra en stativposition för när

BeoVision MX 8000 är på, trycker du på 

ss eller tt för att vrida TVn så att det passar ditt

TV-tittande. 

Gör så här för att lagra en position som TVn
vrids till när den slås av till standby... 
> Tryck på ▼ för att gå till TV STANDBY. 

> Tryck på ss eller tt för att vrida BeoVision 

MX 8000 till önskad position. 

> Tryck på GO för att spara positionerna.

Förinställa en position som
BeoVision MX 8000 vrids till

Du kan ställa in en position som BeoVision 
MX 8000 ska vridas till när den slås på
respektive av. Vinkeln på BeoVision MX 8000
kan justeras både manuellt och med hjälp av
Beo4-fjärrkontrollen.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TV  ON
 TV  STANDBY

TV  SETUP

back select GO

left right 
 store GO

TV  ON

TV  STANDBY

STAND  POSTIONS

.................

OBS! På sidan 19 finns mer information om att

göra den första inställningen av motorstativet.



27Ställa in tid och datum

Om din BeoVision MX 8000 är

försedd med tillvalet Master Link-

modul, kan du ange inställningar för

den inbyggda klockan.

När du ställer in BeoVision MX 8000

så att den slås på och av vid

bestämda tider, ser klockan till att

det blir vid rätt tid.

Om klockan inte ställer om sig efter

sommar- och vintertid, väljer du bara

den kanal som du synkroniserade

klockan med ursprungligen.

> Tryck på TV för att slå på TVn.

> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.

> Tryck på GO för att ta fram menyn OPTIONS och

tryck på ▼ för att markera CLOCK.

> Tryck på GO för att ta fram menyn CLOCK.

> Tryck på ss eller tt för att visa de valda

alternativen för varje menypost.

> Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan

menyposterna. Tiden behöver bara anges

manuellt om SYNCHRONISE är inställt på NO.

> Tryck på GO för att lagra inställningarna, eller på

EXIT för att lämna menyerna.

Det enklaste sättet att ställa in klockan är att
synkronisera den med en inställd kanals text-
TV-tjänst via menyn CLOCK. Det är bara
möjligt att synkronisera klockan med text-TV-
tjänsten som hör till den kanal du just tittar
på. Om det inte finns någon text-TV-tjänst,
kan du ställa in klockan manuellt.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 SOUND
 PICTURE

TV  SETUP

back select GO

CONNECTIONS

SOUND

PICTURE

CLOCK

BEOLINK

MENU  LANGUAGE

 TIME
 DATE
 MONTH

OPTIONS

back select GO

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2001

SYNCHRONISE YES

CLOCK

 store GO

Förkortningar för månader 
Jan… januari Jul… juli

Feb… februari Aug… augusti

Mar… mars Sep… september

Apr… april Oct… oktober

May… maj Nov… november

Jun… juni Dec… december



28 Slå på och av BeoVision MX 8000 automatiskt

Om din BeoVision MX 8000 är

försedd med tillvalet Master Link-

modul kan du få den att slås på och

av automatiskt genom att

programmera en timer. Om du har

anslutit ett audiosystem eller en

annan Bang & Olufsen-TV till

BeoVision MX 8000 med en Master

Link-kabel, kan du programmera

dessa apparater så att de också slås

på och av.

Du kan ställa in timern så att

BeoVision MX 8000 slås på och av

vid samma tid och dag på

veckobasis. Du kan ange upp till sex

timerinställningar, och ta fram en

lista på skärmen över inställningarna.

Du kan redigera eller ta bort

timerinställningar från listan på

skärmen.

Kontrollera så att den inbyggda

klockan visar rätt tid. Mer

information finns i Ställa in tid och

datum. Information om hur man

programmerar systemet att starta

och stoppa inspelningar automatiskt

finns på CD-rom-skivan till BeoVision

MX 8000, i avsnittet Om du har en

BeoCord V 8000.

Sätta på timerfunktionen...
> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.

> Tryck på GO för att ta fram menyn PLAY TIMER.

TIMER ON/OFF är redan markerat.

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

TIMER ON/OFF.

> Tryck på ss eller tt för att ta fram ON.

> Tryck på GO för att lagra inställningen. 

Ange inställningar för timerinställd start eller
standby…
> Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP

och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn PLAY TIMER

och tryck på ▼ för att markera 

PLAY TIMER PROGRAMMING. 

> Tryck på GO för att ta fram menyn 

TIMER PROGRAMMING. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan

menyposterna. 

> Knappa in uppgifterna med sifferknapparna eller

tryck på ss eller tt för att visa alternativen för

varje post. När DAYS är markerat trycker du på

tt en gång för att stega mellan dagarna, på ▲

eller ▼ om du vill ta bort en dag, och på tt för

att flytta till nästa dag. För att gå tillbaka till en

tidigare dag trycker du på ss. När önskade

veckodagar visas, trycker du på GO för att

bekräfta dagarna. 

> När du fyllt i den information som efterfrågas

trycker du på GO för att lagra inställningarna,

eller på EXIT för att avsluta skärmmenyerna.

Timerinställd start och standby

Ställ in så att BeoVision MX 8000 slås på om
det t.ex. är ett program du inte vill missa, eller
om du vill väckas av den. Ställ in TV:n på
standby t.ex. om du vill försäkra dig om att
BeoVision MX 8000 har stängts av när du åker
till jobbet på morgonen.

Innan du börjar…
Om du har anslutit en Bang & Olufsen audio- eller

videoprodukt till BeoVision MX 8000 med en

Master Link-kabel, och du vill programmera

produkten så att den slås av och på, ska du se till

att timerfunktionen är aktiverad i den anslutna

produkten! Mer information finner du i

handboken som medföljer audio- eller

videoprodukten.

TIMER  PROGRAMMING

SOURCE TV

PROGRAM 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DAYS M . . TF . S

. . .

 store GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TV  SETUP

back select GO

TIMER  ON / OFF

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

 SOURCE
 PROGRAM
 START  TIME

TIMER  SETUP

back select GO

OBS! Om BeoVision MX 8000 har placerats i ett

linkrum, måste tidsprogrammeringen göras via

systemet i huvudrummet.

I systemet skrivs:
M… måndag

T… tisdag

W… onsdag

T… torsdag

F… fredag

S… lördag

S… söndag
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Ta fram, redigera eller ta bort
timerinställningar...
> Välj TIMER INDEX från menyn TIMER SETUP för

att ta fram listan över timerinställningar. Den

första timerinställningen i listan är redan

markerad. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören

genom listan till en inställning som du vill

redigera. 

> Du redigerar en inställning genom att trycka på

GO och följa anvisningarna till vänster. 

> Om du vill ta bort en markerad inställning

trycker du på den gula knappen. 

> Om du ändrar dig trycker du på ss för att

placera inställningen i listan igen. Du kan också

trycka på EXIT för att avsluta alla menyer. 

> Tryck på den gula knappen en andra gång för

att ta bort inställningen.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TV  SETUP

back select GO

TIMER  ON / OFF

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TIMER  SETUP

back select GO

15:40-16:40 TV 18
BBC M . . TF . .

PLAY  TIMER  INDEX

15:40-16:40 TV 18
BBC M . . TF . .

6:00 - 7:00 TV  3
ZDF MTWTF . .

20:00-22:00 TV 15
CNN MT . . . S .

 delete
 edit GO



30 Skötsel av BeoVision MX 8000

Normalt underhåll, som t.ex.

rengöring av BeoVision MX 8000,

ska utföras av användaren. Följ de

medföljande anvisningarna för bästa

resultat.

Rengöra BeoVision MX 8000

Om ytor…
Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr
trasa. Avlägsna eventuella fettfläckar eller
fastsittande smuts med en dammfri trasa,
fuktad med milt rengöringsmedel (t.ex.
diskmedel) och urvriden.

Om kontrastskärmen…
Om BeoVision MX 8000 är försedd med en
kontrastskärm med antireflexbeläggning ska
du använda ett milt fönsterrengöringsmedel
för att rengöra skärmen. För att bibehålla
optimal skärmprestanda ska du kontrollera att
inga ränder eller spår av rengöringsmedlet
finns kvar på skärmen.

OBS! Om skärmglaset spricker eller det går flisor

ur det, eller om det skadas på något annat sätt,

måste det omedelbart bytas ut, eftersom det kan

orsaka personskada. Kontakta din Bang & Olufsen-

återförsäljare.
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Anslutningar 

Ansluta BeoVision MX 8000, 15 
Ansluta högtalare, CD-rom-skivan s. 16 
Audiosystem - ansluta till BeoVision MX 8000,
16, CD-rom-skivan s. 9 
Dekoder – AV- eller RF-dekoder, 
CD-rom-skivan s. 3 
Dekoder – två dekodrar, CD-rom-skivan s. 3 
– DVD-spelare, AV 2 Expander, videobandspelare,

set-top box, videospel, videokamera m.m., 

Antenn- och nätanslutning, 15 
Hörlurar, 17 
Kontroll-och uttagspanel, 17 
Linkrumsanslutningar, CD-rom-skivan s. 14 
Länka olika system i hemmet, 
CD-rom-skivan s. 11 
Registrera ytterligare videoutrustning, 
CD- rom-skivan s. 7 
Set-top box – AV-anslutning, 
CD-rom-skivan s. 4 
Set-top box – IR-sändare, CD-rom-skivan s. 4 
Uttagspanelen på baksidan, 16 
Vad finns i menyn CONNECTIONS, 
CD-rom-skivan s. 40 
Ytterligare videoutrustning, 16–17, 
CD-rom-skivan sidan 7

BeoLink 

BeoVision MX 8000 i ett linkrum, 
CD-rom-skivan s. 13 
Linkanslutningar, CD-rom-skivan s. 14 
Linkfrekvens, CD-rom-skivan s. 12 
Linkuttag, CD-rom-skivan s. 11 
Länka olika system i hemmet, 
CD-rom-skivan s. 11 
Styra system i linkrummmen, 
CD-rom-skivan s. 14 
Systemmodulator, CD-rom-skivan s. 12 
Vad finns i menyn LINK FREQUENCY, 
CD-rom-skivan s. 38 
Vad finns i menyn MODULATOR SETUP, 
CD-rom-skivan s. 38 

Bild 

Vad finns i menyn CONNECTIONS, 
CD-rom-skivan s. 41 
Ändra bildformatet, 7 
Ändra intensitet, färg eller kontrast,
CD-rom-skivan s. 23 

Dekoder 

Ansluta AV-eller RF-dekoder, 
CD-rom-skivan s. 3 
Ansluta två dekodrar, CD-rom-skivan s. 3 
Uttagspanelen på baksidan, 16 

Displayer och menyer 

Display, 5 
Information som visas och menyer, 5 
Skärmmenyer – index, CD-rom-skivan s. 35

Fjärrkontrollen Beo4 

Använda Beo4, 4–5
Introduktion till Beo4, 4

Grupper 

Flytta kanaler inom en grupp, 13 
Skapa grupper, 12 
Vad finns i menyn PROGRAM GROUPS, 
CD-rom-skivan s. 36 
Välja kanaler i en grupp, 12

Högtalare 

Ansluta högtalare, CD-rom-skivan s. 16 
Kalibrera ljudnivån, CD-rom-skivan s. 18 
Placera externa högtalare, CD-rom-skivan s. 15 
Ställa in högtalaravstånd, CD-rom-skivan s. 17 
Vad finns i menyn SPEAKER DISTANCE, 
CD-rom-skivan s. 42 
Vad finns i menyn SPEAKER LEVEL, 
CD-rom-skivan s. 42 
Vad finns i menyn SPEAKER TYPE, 
CD-rom-skivan s. 42 
Välja högtalarkombination, 9, 
CD-rom-skivan s. 20 

Hörlurar 

Ansluta till kontroll-och uttagspanelen, 17

Kanalinställning 

Flytta inställda kanaler, 20 
Hitta tillgängliga TV-kanaler, 24 
Justera inställda TV-kanaler, 22 
Lägga till nya TV-kanaler, 25
Namnge inställda kanaler, 21 
Ta bort inställda kanaler, 22 
Vad finns i extramenyn TV MANUAL TUNING,
CD-rom-skivan s. 37 
Vad finns i menyn TV MANUAL TUNING, 
CD-rom-skivan s. 37 

Klocka 

Ange inställningar för den inbyggda 
klockan, 27 
Vad finns i menyn CLOCK, CD-rom-skivan s. 43 

Kontaktinformation 

Kontakta Bang & Olufsen, 33

Ljud 

Justera eller stänga av ljudet, 8 
Kalibrera ljudnivån, CD-rom-skivan s. 18 
Vad finns i menyn SOUND ADJUSTMENT, 
CD-rom-skivan s. 41 
Vad finns i menyn SOUND SYSTEM, 
CD-rom-skivan s. 43 
Välja högtalarkombination, 9, 
CD-rom-skivan s. 20 
Ändra ljudtyp eller språk, 8 
Ändra volym, bas eller diskant, 
CD-rom-skivan s. 22

Master Link (ML) 

Ansluta ditt audiosystem, CD-rom-skivan s. 9 
Använda ett integrerat audio-/videosystem,
CD-rom-skivan s. 10 
Audio-/videoinstallation, CD-rom-skivan s. 9
Optionsprogrammering, CD-rom-skivan s. 10 
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PIN-kod 

Aktivera PIN-kodsystemet, CD-rom-skivan s. 25 
Använda PIN-koden, CD-rom-skivan s. 26 
Har du glömt din PIN-kod?, 
CD-rom-skivan s. 26 
Ändra eller radera PIN-koden, 
CD-rom-skivan s. 25 

Placering 

Installera BeoVision MX 8000, 14 
Placera externa högtalare, CD-rom-skivan s. 15 

Set-top box 

Om du har en Set-top Box Controller,
CD-rom-skivan s. 32 
Set-top box – AV-anslutning, 
CD-rom-skivan s. 4 
Set-top box – IR-sändare, CD-rom-skivan s. 4 

Språk 

Vad finns i menyn MENU LANGUAGE, 
CD-rom-skivan s. 43 
Ändra ljudtyp eller språk, 8 
Ändra menyspråk, CD-rom-skivan s. 24 

Stativ 

Förinställa stativpositioner, 26 
Justera positionen, 7 
Ställa in motorstativet första gången, 19 
Vad finns i menyn STAND POSITIONS, 
CD-rom-skivan s. 40 

Surroundljud 

Högtalaranslutningar – surroundljud, 
CD-rom-skivan s. 15–21 
Välja högtalare för bioljud, 9, 
CD-rom-skivan s. 20 
Uttagspaneler, 16

Text-TV 

Aktivera textning från text-TV, 11 
Förinställa en inspelning med hjälp av 
text-TV-listor, CD-rom-skivan s. 28 
Grundläggande text-TV-funktioner, 10 
Lagra favoritsidor på text-TV - minnessidor, 11 
Minnessidor – favoritsidor på text-TV, 11 

Textning 

Textning från text-TV, 11

Timern 

Ange inställningar för den inbyggda 
klockan, 27 
Få BeoVision MX 8000 att slås på och av
automatiskt, 28 
Slå på timerfunktionen, 28 
Vad finns i menyn PLAY TIMER, 
CD-rom-skivan s. 39 
Vad finns i menyn TIMER ON/OFF, 
CD-rom-skivan s. 39 
Visa, redigera eller ta bort en 
Timerinställning, 29

TV-kanaler 

Flytta inställda kanaler, 20 
Hitta tillgängliga TV-kanaler, 24 
Justera inställda TV-kanaler, 22 
Lägga till nya TV-kanaler, 25 
Namnge inställda kanaler, 21 
Ta bort inställda kanaler, 22 
Vad finns i menyn EDIT PROGRAMS, 
CD-rom-skivan s. 36 
Visa kanallistan, 6 
Välja en TV-kanal, 6 

TVns position 

Förinställa stativpositioner, 26 
Justera positionen, 7 
Vad finns i menyn STAND POSITIONS, 
CD-rom-skivan s. 40 

Underhåll 

Skötsel av BeoVision MX 8000, 30 
Så här installerar du BeoVision MX 8000, 14 

Uttagspaneler 

Ansluta kringutrustning, 16, 
CD-rom-skivan s. 7 
CD-rom-skivan s. 16 
Kontroll-och uttagspanel, 17 
Uttag för högtalare och digital ingång, 16, 
Uttagspanelen på baksidan, 16 
Vad finns i menyn CONNECTIONS, 
CD-rom-skivan s. 40 
Översikt över uttags-och anslutningspaneler,
16–17 

Videobandspelare BeoCord V 8000 

Om du har en BeoCord V 8000, 
CD-rom-skivan s. 27 
Förinställa en inspelning med hjälp av 
text-TV- listor, CD-rom-skivan s. 28 
Spela in här och nu, CD-rom-skivan s. 29 
Tidsinställd inspelning via BeoCord V 8000,
CD-rom-skivan s. 28 
Vad finns i menyn TIMER RECORDING, 
CD-rom-skivan s. 38 

Videokamera 

Ansluta en videokamera, 17 
Kopiera från en videokamera till ett
videoband, 17 
Titta på videokamerainspelningar, 17 
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Övrig information…

Vi försöker tänka på dina behov som
användare när vi konstruerar och tillverkar
Bang & Olufsen-produkter, och vi försöker
göra produkterna enkla och bekväma att
använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta
för oss om hur du upplever din Bang &
Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt –
positivt eller negativt – kan hjälpa oss att
förbättra våra produkter ytterligare.

Tack!

Skriv till: Bang & Olufsen a/s

Customer Service

avd. 7210

Peter Bangsvej 15

DK-7600 Struer

eller faxa: Bang & Olufsen

Customer Service

+45 97 85 39 11 (fax)

eller e-posta: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besök vår webbplats…

www.bang-olufsen.com
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DTS och DTS Digital Surround är registrerade

varumärken som tillhör Digital Theater Systems,

Inc.

Den här produkten uppfyller de krav som

definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23.

Med förbehåll för ändringar av tekniska
specifikationer, funktioner och deras
användning.
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