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Den här produkten uppfyller kraven i EEG-

direktiven 89/336 och 73/23.

Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för

att apparaten innehåller ett lasersystem och är

klassificerad som laserprodukt klass 1. Om du får

problem med CD-spelaren kontaktar du din Bang

& Olufsen-återförsäljare. Apparaten får endast

öppnas av kvalificerad servicepersonal.

VIKTIGT: Användning av andra kontroller,

justeringar eller förfaranden än de som beskrivs

här kan medföra exponering för skadlig strålning.

Om man använder optiska instrument tillsammans

med apparaten, ökar risken för ögonskador.

Laserstrålen i CD-/CDVD-spelaren är skadlig för

ögonen. Försök aldrig öppna höljet. All service

skall utföras av kvalificerad servicepersonal.

Laserstrålning när apparaten är öppen. Titta aldrig

in i strålen. Den här etiketten sitter på apparatens

baksida.

I den här produkten ingår copyrightskyddad

teknologi som skyddas av vissa USA-registrerade

patent och annan upphovsrätt som ägs av

Macrovision Corporation och andra

rättighetsinnehavare. Användning av denna

copyrightskyddade teknologi måste godkännas av

Macrovision Corporation och är avsedd för

hemanvändning och annan begränsad

användning, om inte annan typ av användning

godkänts av Macrovision Corporation. S.k.

“reverse engineering” eller demontering är

förbjuden.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

“Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken

som tillhör Dolby Laboratories. Konfidentiella

opublicerade arbeten. Copyright 1992–1997. Med

ensamrätt.

CLASS 1
LASER PRODUCT

DVD Video-logon är ett registrerat varumärke.
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Symboler i boken
Knapparna på fjärrkontrollen Beo4
representeras av följande symboler i
handboken:

Handbokens innehåll

Placering och anslutningar

4 Placeringsanvisningar för DVD 1
5 Ansluta DVD 1 till TVn

Första inställningen av DVD 1

6 Ange språk, bildformat och land

Kontrollpanel och fjärrkontroll för
DVD 1

8 Lägga i en DVD- eller CD-skiva och starta
avspelning

8 Använda kontrollpanelen
9 Använda fjärrkontrollen Beo4

Grundfunktioner

10 Spela av en DVD-skiva…
10 DVD-skivmenyn
11 Spela en musik-CD…

Verktygsfältet på skärmen

12 Verktygsfältet
13 Symbolerna i verktygsfältet
14 Använda verktygsfältet

Ändra inställningar för bild, ljud
eller språk

16 Så här väljer du menyalternativ
17 Ändra bildformat och färg
17 Ändra ljudtyp
17 Välja språk för menyer, textning och

dubbning

Åtkomstkontroll 

18 Ange PIN-kod för barnspärr
18 Godkänna visning av en skiva
19 Ändra PIN-koden
19 Om du glömmer din PIN-kod för 

barnspärr
20 Funktionen vuxenkontroll
20 Ändra landinställning

Anslutningar på baksidan

21 Översikt över anslutningspanelen på
baksidan

21 Omkopplingsalternativ för olika TV-typer

Skötsel av DVD 1

22 Daglig skötsel av DVD 1

Knapp på Beo4:
MENU MENU

▲

ss tt

▼

GO

Symbol i handboken:

GO
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Följ anvisningarna på följande sidor

när du ansluter DVD 1 för första

gången.

Se till att ventilationen är god. Lämna minst 5 cm

fritt utrymme vid sidan av DVD 1 och 10 cm

ovanför.

Placering och anslutningar

Kanallistan för TV visas nu. Där får du en översikt

över alla tillgängliga TV-kanaler.

Placeringsanvisningar för DVD 1

Ställ DVD 1 på ett stabilt och jämnt underlag.
Placera inga föremål ovanpå DVD 1.

Ställ inte DVD 1 i närheten av element eller i
direkt solljus.

Ställ inte DVD 1 på en mjuk matta, eftersom
ventilationshålen undertill då kan täppas till. 

DVD 1 är endast avsedd att användas inomhus
i bostadsutrymmen, vid en temperatur på
10–35° C.

Om du flyttar DVD 1 från kyla till värme, kan

kondens uppstå. Detta kan störa avspelningen.

Innan du använder DVD 1 ska du därför låta den

stå varmt några timmar, så att fukten dunstar bort.
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Till elnätet Till TV Till TV

Anslutning med en 21-pols AV-kabel…
> Anslut AV-anslutningen på DVD 1 till 

AV-anslutningen på TVn med hjälp av 21-pols

AV-kabeln. 

> Om TVn har en inbyggd Dolby Digital-modul,

anslut anslutningen DIGITAL OUTPUT på DVD 1

till INPUT 1-anslutningen på TVn. Om de kablar

som krävs inte medföljer, finns de att få hos din

Bang & Olufsen-handlare. 

Om TVn har en inbyggd Dolby Digital-modul,

måste alternativet DIGITAL OUTPUT i menyn

‘Sound’ på DVD 1 ställas in på ‘ALL’. På sidorna

16–17 finns mer information.

> Ställ omkopplaren Y/C-RGB-CVBS på baksidan

av DVD 1 i rätt läge: 

CVBS
Den här omkopplarinställningen används vid

anslutning av DVD 1 till en TV av modell AV

9000, BeoVision LX, BeoVision MS eller

BeoVision MX 4000/4002/6000/7000. 

RGB
Den här omkopplarinställningen används vid

anslutning av DVD 1 till annan Bang & Olufsen-

TV. 

Y/C
Den här omkopplarinställningen används vid

anslutning av DVD 1 till en BeoVision Avant 

50 Hz. 

> Anslut sedan DVD 1 till nätet med den

medföljande nätkabeln. Nu står DVD 1 i

standby-läge, vilket anges av den röda

indikatorn på displayen.

Anslutning utan en 21-pols AV-kabel…
Gör så här för att ansluta DVD 1 till en Bang &

Olufsen-TV: 

> Anslut DATA-anslutningen på DVD 1 till 

CTRL-anslutningen på TVn. 

> Anslut Y/C-anslutningen på DVD 1 till 

S-VIDEO-anslutningen på TVn. 

> Anslut CVBS-anslutningen på DVD 1 till 

VIDEO-anslutningen på TVn. 

> Anslut DIGITAL OUTPUT-anslutningen på DVD 1

till COAX-anslutningen på TVn. 

> Anslut ljudanslutningarna AUDIO L (vänster) och

AUDIO R (höger) på DVD 1 till anslutningarna 

R (höger) och L (vänster) på TVn. 

> Se till att omkopplaren på baksidan av DVD 1 –

märkt Y/C-RGB-CVBS – är inställd på RGB. 

> Anslut sedan DVD 1 till nätet med den

medföljande nätkabeln. Nu står DVD 1 i

standby-läge, vilket anges av den röda

indikatorn på displayen.

Ansluta DVD 1 till TVn

DVD 1 är avsedd att anslutas till en Bang &
Olufsen-TV via en 21-pols AV-kabel, men i
vissa länder används andra kablar. Om inte 
21-pols AV-kablar används i ditt land, följ
anvisningarna nedan för att ansluta DVD 1 till
en Bang & Olufsen-TV. En översikt över
anslutningspanelen på baksidan på DVD 1
finns på sid. 21.

Registrera all utrustning som är ansluten till 

TV-systemet, även DVD 1. Detta gör du via 

TV-menyn Setup. Kontrollera i handboken till 

Bang & Olufsen-TVn att kringutrustning ansluts

och registreras på rätt sätt.

Till elnätet



6

Första gången du slår på DVD 1 blir

du uppmanad att ange inställningar

för språk för menyer, textning,

dubbning, bildformat samt land. 

De här inställningarna kan du ändra

när som helst. Se avsnittet Ändra

inställningar för bild, ljud eller språk

på sidan 16 för information om hur

du väljer inställningsalternativ.

Språkinställningar för textning och

dubbning är alternativ som bara

aktiveras av DVD 1 om de finns på

den aktuella DVD-skivan.

Första inställningen av DVD 1

*Anmärkning! Om fjärrkontrollen Beo4 inte har en

DVD-knapp, tryck på LIST tills CDV visas på

displayen på Beo4 och tryck på GO. I handboken

till Beo4 finns mer information om hur du lägger

till CDV till Beo4-listan.

Inställningar av DVD 1 före första
användningen…

Den första inställningen av DVD 1 börjar när
du ansluter den till nätet och slår på den. En
skärmmeny vägleder dig igenom hela
processen.

Auto Configuring in Progress

 English

 Español

 Français

 Portuguès

 Italiano

Menu language

Virgin Mode

> Anslut DVD 1 till TVn och nätet såsom visats

tidigare. 

> Slå på TVn och tryck på DVD*. 

Auto Configuring In Progress visas en kort stund

på skärmen. 

> Menyerna Virgin Mode visas och du blir

ombedd att välja bland alternativen. Bland

alternativen finns språk för menyer, textning,

dubbning, bildformat och land. 

> Tryck på ▲ eller ▼ på Beo4 för att stega

igenom menyerna. 

> Tryck på GO för att välja ett alternativ. 

Vad finns i menyerna Virgin Mode
Audio language… Välj språk bland de som visas.

Om det språk du föredrar finns på DVD-skivan,

kommer dubbningen att ske på det språket. 

Subtitle language… Välj textningsspråk bland de

16 som visas. Om det språk du föredrar finns på

DVD-skivan, kommer textningen att visas på det

språket. 

Menu language… Välj menyspråk bland dem som

visas. 

TV Shape… Välj bildformat ur följande lista: 16:9

för widescreen-TV, 4:3 letterbox för widescreen-

bild på en vanlig TV-skärm och 4:3 panscan.

Med 4:3 panscan rör sig bilden till höger

respektive vänster för att se till att det viktigaste

i bilden alltid visas. 

Country… Leta upp namnet på ditt land i listan.

Detta påverkar funktionen åtkomstkontroll

(se sid. 18–20, Åtkomstkontroll för mer

information).
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*Lägga till V.SETUP till Beo4… 
Innan du kan ställa in DVD 1 för rätt TV-typ, måste

du lägga till en ‘knapp’ på fjärrkontrollen Beo4,

V.SETUP, som krävs för att ställa in DVD 1. 

> Håll ned knappen • medan du trycker på LIST.

> Släpp sedan båda knapparna.

> Tryck på LIST tills ADD? visas på displayen.

> Tryck på GO för att ta fram listan över ‘knappar’

att lägga till från. 

> Tryck på LIST tills V.SETUP visas. 

> Tryck på GO för att lägga till ‘knappen’. ADDED

visas på Beo4-displayen och du kan lämna

inställningsfunktionen.

Du behöver bara V.SETUP-’knappen’ för detta

enda tillfälle och kan ta bort den när du är klar

med inställningen av DVD 1 om du vill. I

handboken till Beo4 finns mer information.

Tryck på LIST på Beo4 tills

V.SETUP* visas i Beo4-displayen

Tryck på GO för att välja TUNE

Tryck på 1 om DVD 1 är

ansluten direkt till en TV i

BeoVision MX-serien

(4000/4002, 6000/7000)

Tryck på 2 om DVD 1 är

ansluten till en BeoVision MX

via en AV 2 expander-box eller

om den är ansluten till en

annan Bang & Olufsen-TV 

Tryck på GO för att lagra

inställningen

Ställa in DVD 1 för din TV-modell…

Med hjälp av anvisningarna nedan kan du
spela dina DVD-skivor i rätt format, oavsett
vilken TV-typ du har. Du behöver bara göra
detta en gång för alla och DVD 1 måste slås
på, innan du startar.

LIST
V.SETUP

GO
TUNE

1

2

GO
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I det här avsnittet beskrivs hur du får

tillgång till DVD 1-funktioner via

kontrollpanelen på framsidan och via

fjärrkontrollen Beo4.

Via kontrollpanelen kan du lägga i

och ta ut skivor, starta, pausa och

stoppa avspelning, stega framåt och

bakåt på en skiva och kontrollera

spelad tid.

Så här används DVD 1

Lägga i en skiva
> Tryck på EJECT på kontrollpanelen. Skivtallriken

matas ut.

> Lägg en skiva på skivtallriken. Du kan spela

formaten DVD, video-CD och musik-CD.

> Tryck på DVD-knappen på Beo4 eller PLAY på

kontrollpanelen för att stänga skivtallriken och

starta avspelning.

Du kan också lägga i en skiva för avspelning

senare. Tryck på EJECT när du står i standby-läge,

lägg en skiva på skivtallriken och tryck på EJECT

igen. DVD 1 förblir i standby-läge.

Kontrollpanelen
EJECT

Tryck för att öppna och stänga skivtallriken.

ss tt

Tryck för att stega framåt eller bakåt under

avspelning. 

PLAY
Tryck för att starta avspelning. Tryck igen för att

pausa avspelningen vid en viss stillbild eller ett visst

ljudspår.

STAND-BY
Tryck för att ställa DVD 1 i standby-läge. Om du

trycker under avspelning eller paus, avbryts

avspelningen/pausen utan att DVD 1 försätts i

standby-läge.

DISPLAY
Till höger visas förfluten tid för DVD-skivan eller

det spår som just spelas på en vanlig CD-skiva. Om

du byter DVD-kapitel, visas kapitelnumret på

displayen några sekunder.

EJECT PLAY
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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

På displayen visas aktuell källa eller funktion.

Tryck för att välja DVD som källa och börja

avspelning av den skiva som ligger på skivtallriken.

Välj DVD-titlar, kapitel eller spår med hjälp av

sifferknapparna.

Tryck och håll den nedtryckt för att visa

verktygsfältet för DVD 1 på skärmen. Du kan även

komma till funktionen genom att trycka på den

blå knappen.

Tryck för att stega framåt eller bakåt under

avspelning eller för att gå från en menypost till en

annan.

Tryck för att börja avspelning. Tryck två gånger för

att välja ett menyalternativ.

Tryck för att gå långsamt framåt eller bakåt i

pausläge, eller gå igenom menyalternativ. Tryck för

att stega mellan spår på en musik-CD eller använd

den tillsammans med GO för stega mellan kapitel

på en DVD.

Tryck för att välja textningsspråk*.

Tryck för att ta fram DVD-skivmenyn.

Tryck för att välja ett annat dubbningsspråk*.

Tryck för att visa verktygsfältet för DVD 1 på

skärmen.

Tryck för att lämna skärmmenyerna och

verktygsfältet.

Tryck för att avbryta avspelningen helt.

DVD

0 – 9

MENU

ss tt

GO

▲

▼

EXIT

STOP

*Anmärkning! Alternativa språk för textning och

dubbning finns bara på vissa skivor.

Använda fjärrkontrollen Beo4

Använd fjärrkontrollen Beo4 för att styra 
DVD 1. Nedan ser du vilka funktioner som
påverkas av en viss knapp.

Om fjärrkontrollen Beo4 inte har en DVD-knapp,

tryck på LIST tills CDV visas på displayen på Beo4

och tryck på GO. I handboken till Beo4 finns mer

information om hur du lägger till CDV till 

Beo4-listan.
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I det här avsnittet beskrivs hur du

spelar DVD- och CD-skivor på DVD 1

samt vilka funktioner du har tillgång

till under avspelning av en skiva.

Under avspelning av en DVD kan du

söka av skivan i olika hastigheter,

stega igenom den samt visa DVD-

skivmenyn. Du kan också återuppta

avspelningen där den avbröts när

skivan senast spelades.

Under avspelning av en CD kan du

pausa, byta till ett annat spår, stega

framåt och bakåt i olika hastigheter

eller välja ett spår med hjälp av dess

nummer.

Grundfunktioner

Spela av en DVD-skiva…

Du kan starta eller avbryta avspelningen,
stega mellan kapitel, stega framåt och bakåt
utan att behöva ta fram verktygsfältet på
skärmen. 

Byta till ett annat DVD-kapitel…
Tryck på GO och sedan på 

▲ eller ▼ för att växla till nästa

eller föregående kapitel

Tryck på ▲ eller ▼ upprepade

gånger för att hoppa till ett

annat kapitel på skivan

Knappa in ett kapitelnummer

för att gå direkt till det kapitlet

Pausa eller avbryta avspelningen av en DVD…
Tryck på DVD-knappen på Beo4

för att starta avspelningen av

DVD-skivan

Tryck för att pausa avspelningen

Tryck för att avbryta

avspelningen helt eller…

tryck för att återuppta

avspelningen. Om avspelningen

stoppats helt, tryck för att starta

avspelningen från början

Stega eller spola igenom en DVD… 
Tryck för att stega framåt eller

bakåt under avspelning

Tryck igen för att ändra

hastighet

Tryck för att återuppta

avspelningen

DVD-skivmenyn

DVD-skivor kan innehålla särskilda funktioner,
t.ex. val av enskilda sekvenser eller kapitel,
textningsspråk etc. Dessa funktioner är
tillgängliga via skivmenyn.

I DVD-läge…
Tryck på den gula knappen för

att ta fram skivmenyn

Använd pilknapparna för att

växla mellan funktionerna i

skivmenyn

Tryck två gånger på GO för att

ange ditt val 

På en del DVD-skivor finns speciella funktioner

som är tillgängliga under avspelningen, t.ex. extra

filmsekvenser. De här funktionerna kan åtföljas av

en synlig markering som visar att de finns. Tryck

på GO två gånger i snabb följd för att välja

specialfunktionen.

Anmärkning! DVD 1 kan klara avspelning av andra

filformat. Om du lägger i en sådan skiva, använder

du skärmmenyn som om du hade lagt i en DVD.

GO
▲ ▼

GO
▲ ▼

1 – 9

DVD

▲

STOP

GO

ss tt

ss tt

GO

▲

ss tt

▼

GO
GO
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Spela en musik-CD… 

När du lägger i en CD, visas Audio Disc Mode-
menyn på skärmen*. Du kan starta eller
stanna avspelningen helt, stega mellan spår
eller stega framåt och bakåt i olika
hastigheter på en CD.

*Spela en musik-CD utan meny
Du kan även spela av en musik-CD utan att

aktivera TV-skärmen. Observera dock att detta

endast är möjligt om TVn är satt till Option 2.

Information om alternativprogrammering finns i

handboken för TVn. 

Med DVD 1 och TVn i standby-läge… 
> Tryck på LIST flera gånger tills AV* visas på

Beo4-displayen. 

> Tryck på DVD för att spela en CD. 

*För att kunna visa AV på Beo4, måste du först

lägga till funktionen till Beo4:s lista över

funktioner. I handboken till Beo4 finns mer

information.

Audio Disc Mode

0.54.26
total time

13
total tracks

00.00.9
time

1
trackplay

On Off

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
fts

track

program

Clear all

Menyn Audio Disc mode
Menyn visar aktuell status för den ilagda skivan,

aktuellt spårnummer, förfluten speltid, totalt

antal spår på skivan och skivans totala speltid.

Byta spår på en musik-CD… 
Tryck för att spela en CD

Tryck på ▲ eller ▼ för att gå till

nästa eller föregående spår.

Tryck flera gånger för att hoppa

till ett annat spår på skivan

Om du vill gå direkt till ett visst

spår, anger du spårnumret med

Beo4

Pausa eller avbryta spelningen av en musik-
CD…

Tryck för att starta avspelning av

en CD

Tryck för att pausa avspelningen

Tryck för att avbryta

avspelningen helt eller…

tryck för att återuppta

avspelningen. Om avspelningen

stoppats helt, tryck för att starta

avspelningen från början

Stega eller spola igenom en CD…
Tryck för att spola framåt eller

bakåt under avspelning

Tryck för att återuppta

avspelningen

DVD

▲

▼

0 – 9

DVD

STOP

STOP

GO

ss tt

GO
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Verktygsfältet

Flytta mellan symbolerna i verktygsfältet och
se alternativen för de olika funktionerna.
Aktuella inställningar visas under symbolerna i
verktygsfältet.

Verktygsfältet på skärmen

Feedback-fönstret längst till vänster på

verktygsfältet informerar dig om aktuell status för

vissa funktioner.

Feedback-fönstret
Alternativ kameravinkel används.

Den här funktionen finns bara på

vissa DVD-skivor.

Vuxenkontroll aktiv. Se

Åtkomstkontroll på sidan 16 för mer

information om vuxenkontroll.

Barnsäker. Skivan har kontrollerats

med avseende på olämpliga

sekvenser och bedömts vara lämplig

för barn.

Avspelningen av skivan återupptas

där den avbröts senast.

Ogiltig åtgärd. Visar att funktionen i

fråga inte kan aktiveras för tillfället.

off 3en st

no off 1 1

off 3en st

locked

safe

resume

Du kommer åt DVD-spelarens

viktigaste funktioner via ett

verktygsfält längst upp på skärmen.

Med skärmverkygsfältet får du

tillgång till ytterligare DVD-

funktioner. Zooma in på en pausad

filmbild, spela av i slowmotion eller

starta avspelning efter en viss

förfluten tid.

På de följande sidorna finns mer

information om de olika

funktionerna och hur de används.

Använda verktygsfältet…
Tryck på den blå knappen på

Beo4. Verktygsfältet visas längst

upp på skärmen

Tryck för att växla mellan

funktionerna

Tryck för att visa

inställningsalternativ för en viss

funktion*

Om en viss inställning har ett

nummer, t.ex. kapitelnummer,

kan du ange det med hjälp av

sifferknapparna

Tryck för att lämna

verktygsfältet och

skärmmenyerna

Tryck på GO för att återuppta

avspelningen

ss tt

▲

▼

0 – 9

EXIT

GO
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Personliga inställningar
Du kan ändra inställningar för bild, ljud, språk och

vuxenkontroll via den här menyn. I avsnittet

Ändra inställningar för bild, ljud eller språk finns

mer information om menyn för personliga

inställningar.

Textning*
På DVD-skivor finns det ofta textning på olika

språk. Du kan välja bland de tillgängliga

textningsspråken på DVD-skivan. Tryck på den

gröna knappen på Beo4 om du vill ändra

textningsspråk under avspelning.

Dubbningsspråk*
Dialogen i en DVD-film kan vara dubbad på flera

olika språk och alla språken kan lagras på skivan.

Du kan välja bland de tillgängliga språken på

DVD-skivan. Tryck på den röda knappen på Beo4

om du vill ändra dubbningsspråk under

avspelningen.

Ljudläge
Du kan välja bland de olika ljudlägen som finns på

DVD-skivan.

Paus
Pausar avspelningen på en viss bild och du kan gå

till tidigare och följande filmrutor.

Slowmotion
Med den här funktionen kan du minska

avspelningshastigheten till önskad nivå.

Snabb avspelning
Med den här funktionen kan du öka

avspelningshastigheten till önskad nivå.

Kameravinkel*
På vissa DVD-skivor kan du byta kameravinkel.

Zoom
Med den här funktionen kan du zooma in på en

del av bilden, välja förstoring och panorera fram

och tillbaka. 

Titelnummer
Du kan välja bland titlarna på skivan.

Kapitelnummer
Varje kapitel i en DVD-film innehåller en sekvens,

ungefär som enskilda spår på en musik-CD.

Tidssökning
Med den här funktionen kan du starta avspelning

efter en viss avspelningstid.

Favoritspår (fts)*
Gör att du kan identifiera favorittitlar, -kapitel och

-spår på en skiva och lagra dem i spelarens

minne. När funktionen är aktiv får du bara se eller

höra de utvalda titlarna, kapitlen eller spåren när

skivan spelas.

*Anmärkning! Om en viss funktion inte finns på

din spelare, eller ett visst alternativ inte finns på

skivan, är funktionssymbolen och aktuell

inställning inte markerad, och det går inte att

komma åt funktionen.

Symbolerna i verktygsfältet 

Nedan följer en lista över alla symboler i
verktygsfältet och förklaringar till
funktionerna som symbolerna aktiverar.
Genvägar för Beo4 visas också.
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Använda verktygsfältet

Tryck på den blåa knappen för att få fram
verktygsfältet. När du har fått fram
verktygsfältet följer du anvisningarna nedan.
De leder dig igenom verktygsfältets alla
tillgängliga funktioner.

Ändra textningsspråk…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att växla mellan de

tillgängliga textningsspråken på skivan. När du

växlar mellan alternativen ändras textningen

medan avspelningen fortsätter. 

Ändra dubbningsspråk…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att växla mellan de

tillgängliga dubbningsspråken på skivan. 

När du växlar mellan alternativen ändras

dubbningsspråken medan avspelningen

fortsätter.

Ändra ljudläge…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att växla mellan

tillgängliga ljudlägen. När du växlar mellan

alternativen ändras ljudet medan avspelningen

fortsätter. 

Gå mellan bildrutor…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att stanna bilden på en viss

bildruta. 

> Tryck på ss eller tt för att gå till föregående

respektive efterföljande bildrutor. 

> Tryck på GO för att stänga verktygsfältet. 

> Tryck på GO för att återuppta avspelningen.

Visa filmen i slow motion…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att stanna bilden. 

> Tryck nu på ss eller tt för att gå långsamt

framåt eller bakåt. Tryck på ss eller tt för att

ändra hastigheten. Om du flyttar markören till

mellanläget fortsätter avspelningen i normal

hastighet. 

> Tryck på EXIT för att stänga verktygsfältet. 

> Tryck på GO för att återuppta avspelningen.

Stega framåt eller bakåt…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att stanna bilden. 

> Tryck på ss eller tt för att stega framåt eller

bakåt och tryck på ss eller tt för att ändra

hastigheten. Om du flyttar markören till

mellanläget fortsätter avspelningen i normal

hastighet. 

> Tryck på EXIT för att stänga verktygsfältet. 

> Tryck på GO för att återuppta avspelningen. 

Ändra kameravinkel…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen.

> Tryck på ▼ eller ▲ för att växla mellan de olika

kameravinklarna som finns på skivan. När du

växlar mellan alternativen ändras kameravinkeln

medan avspelningen fortsätter.

Zooma in en del av bilden…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ eller ▲ för att önskad

förstoringsgrad. 

> Tryck på GO två gånger för att ange ditt val och

panorera över bilden. 

> Tryck på ss tt ▲ eller ▼ för att gå till den

önskade delen av bilden. 

> Tryck två gånger på GO för att se avspelningen

av den valda delen. 

> Tryck på den blå knappen för att ta fram

verktygsfältet igen. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa

zoomfunktionen på Off. 

> Tryck på GO för att återuppta avspelningen.
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Byta till en annan titel på skivan…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan titlarna

på skivan. Avspelningen börjar automatiskt

eller… 

> knappa in önskat titelnummer med

sifferknapparna 0 – 9. Avspelningen börjar

automatiskt.

Byta kapitel eller spår…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan kapitlen

eller spåren på skivan. Avspelningen börjar

automatiskt eller… 

> knappa in önskat titel- eller spårnummer med

sifferknapparna 0 – 9. Avspelningen börjar

automatiskt.

Gå till en viss tid på skivan…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att ange en viss tid i sifferfältet.

Om du vill starta avspelningen av en film efter

en timmas speltid, skriv in 1:00:00 i sifferfältet. 

> Tryck två gånger på GO för att flytta till den

angivna tidpunkten.

Spela bara favorittitlar eller -kapitel (fts)…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att kunna ange ditt val.

Avspelningen stannar och menyn som du ser till

höger visas. 

> Tryck på ss eller tt för att välja On. 

> Tryck på ▼ för att välja titles. 

> Tryck på ss eller tt för att ange önskat

titelnummer. 

> Tryck två gånger på GO om du vill lagra hela

titeln eller… 

> tryck på ▼ när markören står på önskat

titelnummer för att flytta till första tillgängliga

kapitelnummer. 

> Tryck på ss eller tt för att växla mellan kapitlen

och tryck två gånger på GO för att lagra ditt

val. Titeln, kapitlen eller spåren du väljer

kommer att visas bredvid fältet Program. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn och tryck på

GO för att starta avspelningen av dina valda

favoriter.

Spela av hela DVD-skivan och avaktivera
funktionen ‘Favourite Track Selection’ (fts)…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att ta fram menyn fts. 

> Tryck på ss eller tt för att välja Off. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn och tryck på

GO för att återuppta avspelningen.

Radera ett ‘Favourite Track Selection’…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att ta fram menyn fts. 

> Tryck på ▼ för att flytta till program.  

> Tryck på ss eller tt för att flytta till det val som

du vill radera. 

> Tryck två gånger på GO för att radera det. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn och tryck på

GO för att återuppta avspelningen.

Radera samtliga ‘Favourite Track Selections’…
> Tryck på tt för att flytta markören till 

symbolen. 

> Tryck på ▼ för att ta fram menyn fts. 

> Tryck på ▼ för att gå till Clear all. 

> Tryck på GO två gånger för att radera samtliga. 

> Tryck på EXIT för att stänga menyn och tryck på

GO för att återuppta avspelningen.

On off

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
[ ] 
Clear all

no off 1 1

Favourite Track Selection

title
chapter

program

Anmärkning! När minnet i DVD 1 är fullt avlägsnas

det äldsta valet i Favourite Track Selection (fts).
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Via OSD-menyn kan du när som

helst ändra inställningarna för bild,

ljud, språk och åtkomst.

Välj bildformat, ändra ljudtyp och

ange önskat språk för textning och

ljud.

Om du inte vill låta dina barn titta på

vissa saker, kan du låsa vissa 

DVD-skivor helt eller bara stänga av

vissa sekvenser.

På de följande sidorna finns mer

information om åtkomstfunktionen.

Ändra inställningar för bild, ljud eller språk

Välja menyinställningar

I OSD-menyn kan du lagra inställningar för
bild, ljud, språk och åtkomst.

Symbolerna i OSD-menyn visas till vänster på

skärmen. Symbolerna förklaras nedan.

Använda OSD-menyn…
> Tryck på den blå knappen på Beo4 under

avspelning för att ta fram verktygsfältet längst

upp på skärmen. 

> Tryck på ss eller tt för att flytta markören till

OSD och tryck på GO. Menyn User Preferences

visas till vänster på skärmen. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att stega igenom

funktionerna i menyn. När du stegar igenom

menyn öppnas funktionsrelaterade menyer på

skärmen. 

> Tryck på tt för att flytta till någon av

undermenyerna. Tillgängliga inställningar visas i

ett markerat område till höger om den aktuella

menyn. 

> Tryck på tt för att flytta till de tillgängliga

inställningarna. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att stega igenom listan

över tillgängliga inställningar. 

> Tryck på ss för att lagra valen och stega tillbaka

genom de föregående menyerna.

off 3en st

Bildinställningar

Ljudinställningar

Textning

Andra funktioner
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Vad finns i menyn Language…
I språkmenyn kan du välja språk för menyer,

dubbning och textning. Följande alternativ är

tillgängliga:

Audio Language… Välj dubbningsspråk bland dem

som visas. Om det språk du föredrar finns på

DVD-skivan, kommer dubbningen att ske på det

språket. 

Subtitle Language… Välj textningsspråk bland dem

som visas. Om det språk du föredrar finns på

DVD-skivan, kommer textningen att visas på det

språket*. 

Menu language… Välj menyspråk bland dem som

visas.

Vad finns i menyn Other Functions…
I menyn funktioner kan du ange vem som ska

kunna spela DVD-skivorna och begränsa

åtkomsten av skivorna.

Access control… Här kan du ställa in och ändra

barnspärr och vuxenkontroll. På sidan 18 finns

mer information om inställningarna för 

åtkomstkontroll. 

Status window… Aktiverar och avaktiverar fönstret

till vänster på skärmen, där förfluten speltid och

skivtallriksstatus visas. Alternativen är 

On eller Off. 

Low power standby… Ställs på Off. 

PBC ((PlayBack Control)… Aktiverar eller

avaktiverar en specialmeny för avspelning av

SVCD-skivor (Super Video CD). Alternativen är

On eller Off. 

Help text… Aktiverar eller avaktiverar hjälptexter

för menyerna. Alternativen är On eller Off.

Vad finns i menyn Picture…
I bildmenyn kan du välja skärmformat och

färginställning, centrera bilden på skärmen och

ändra bildkontrasten. Följande alternativ är

tillgängliga:

TV Shape… Välj bildformat. Alternativen omfattar:

16:9 (wide screen), 4:3 letterbox (wide screen-

bild på en skärm i standardformat med svarta

band i skärmens över- och underkant), samt 

4:3 panscan (bilden avsöks horisontellt så att

det viktigaste som händer på skärmen visas).

Black level shift… Ställer in färgdynamiken så att

kontrasten blir skarp. Alternativen är On och

Off.

Video shift… Gör att du kan centrera bilden

horisontellt på skärmen genom att trycka på 

ss eller tt. Tryck två gånger på GO för att lagra

inställningen. 

Video output… Färgkodningssystem. Alternativen

är RGB eller YUV. Välj RGB.

Vad finns i menyn Sound…
I ljudmenyn kan du välja den ljudinställning som

passar till den digitala eller analoga ljudanläggning

som är ansluten till DVD 1. Följande alternativ är

tillgängliga:

Digital output… Alternativen är On, Off, PCM och

All. Om TVn har en inbyggd Dolby Digital-

modul, väljer du All. I annat fall väljer du Off. 

Analogue output… Alternativen är Stereo och

Dolby surr-compat. Välj Dolby surr-compat. 

Night mode… Optimerar ljuddynamiken under

avspelning på låg volym. Alternativen är On

eller Off. 

Karaoke vocal… Aktiverar eller avaktiverar sången

för karaoke. Alternativen är On eller Off. 

PCM output… Pulskodmodulering. Alternativen är

48 KHz eller 96 KHz. Välj 48 KHz.

*Anmärkning! För en del DVD-skivor måste du

välja textningsspråk i skivmenyn, även om du

tidigare valt ett standardtextningsspråk i menyn

Language.
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Ange PIN-kod för barnspärr

Ange koden för barnspärr när du vill
förhindra att en skiva spelas, godkänna en
enstaka avspelning av skivan eller godkänna
all visning av den.

Aktivera och avaktivera barnspärren…
> Tryck på den blå knappen på Beo4 för att visa

verktygsfältet på skärmen. 

> Tryck på ss för att gå till OSD och på ▼ för att

visa menyn User Preferences. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till . 

> Tryck på tt för att gå till menyn Functions. 

Access control är redan markerat. 

> Tryck på tt för att kunna ange den fyrställiga

PIN-koden. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange

koden. 

> Upprepa koden för att bekräfta den. 

> Tryck på tt för att gå vidare till Child lock. 

> Tryck på ▲ för att aktivera Child lock eller ▼ för

att avaktivera den.

Med åtkomstfunktionerna kan du

avgöra vilka DVD-skivor som dina

barn ska få titta på och inte.

Du kan göra det på två sätt:

– Ange en fyrställig PIN-kod för att

aktivera barnspärren. Den här

koden måste knappas in för att

DVD-skivor som du inte själv har

godkänt ska kunna spelas. 

– Aktivera funktionen vuxenkontroll

för att förhindra vissa sekvenser

från att visas.

Access control

Status window

Low power standby

 Child lock

 Parental level

 Change country

 Change code

off 3en st

Godkänna visning av en skiva

Ange åtkomstkoden om du vill godkänna en
enskild avspelning av en ilagd skiva, eller
obegränsad visning.

När du har lagt i en ny DVD-skiva…
Menyn Access control visas.

> För att godkänna en enskild visning av en skiva

som ligger i, tryck på ▲ eller ▼ för att flytta

markören till Play once. 

> Om du vill godkänna obegränsad visning, flytta

markören till Play always. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange

PIN-koden. 

Dra tillbaka ett tidigare godkännande…
> Börja spela av skivan. 

> När meddelandet safe visas i fönstret Temporary

Feedback, tryck på STOP. Menyn Child Protect

visas. 

> Tryck på ▲ en gång för att dra tillbaka ett

tidigare godkännande, eller på tt för att

bekräfta det.

DVD 1 kan lagra upp till 120 DVD-titlar. Om du

väljer ‘Play always’ från menyn ‘Child Protect’,

läggs en titel till listan. Om listan då är full, tas den

äldsta titeln bort från listan. Alla skivor i ett set

som innehåller flera skivor måste vara godkända

för att setet ska vara ‘barntillåtet’.

Access Control

Choose 'Play always' for inserting disc in the 

child-safe list

locked

Play once [ ] [ ] [ ] [ ]

Play always [ ] [ ] [ ] [ ]
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Ändra PIN-koden

Du kan när som helst ändra PIN-koden via
menyn Access Control.

Om du glömmer din PIN-kod för
barnspärr

Du kan annullera PIN-koden för barnspärr och
ange en ny.

Access control

Status window

Low power standby

[ ] [ ] [ ] [ ]
Enter code

off 3en st

Lägg i en musik-CD, inte en DVD-skiva…
> Tryck på den blå knappen på Beo4 för att visa

verktygsfältet på skärmen. 

> Tryck på ss för att gå till OSD och på ▼ för att

visa menyn User Preferences. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till . 

> Tryck på tt för att gå över till menyn Functions.

Access control är redan markerat. 

> Tryck på tt för att kunna ange den fyrställiga

PIN-koden. 

> Tryck på STOP fyra gånger för att annullera

koden. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange

en ny kod. 

> Upprepa koden för att bekräfta den.

Ändra PIN-koden…
> Tryck på den blå knappen på Beo4 för att visa

verktygsfältet på skärmen. 

> Tryck på ss för att gå till OSD och på ▼ för att

visa menyn User Preferences. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till och tryck på

tt för att gå över till menyn Functions.

Access control är redan markerat. 

> Tryck på tt för att gå vidare till Enter code. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange

koden. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till Change code och

på tt för att kunna ange den nya koden. 

> Ange den nya fyrställiga PIN-koden. 

> Ange koden igen för att bekräfta. 

> Tryck på EXIT för att lämna menyerna eller på

ss för att stega tillbaka genom de tidigare

menyerna.
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Vuxenkontroll

DVD-skivor klassificeras efter nationella skalor
för bedömning av filmers lämplighet för barn.
Med funktionen vuxenkontroll kan du
förhindra visning av sekvenser som inte är
lämpliga för barn.

Aktivera vuxenkontroll…
> Tryck på den blå knappen på Beo4 för att visa

verktygsfältet på skärmen. 

> Tryck på ss eller tt för att gå till OSD och ▼ för

att visa menyn User Preferences. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till och tryck på

tt för att gå till menyn Functions. 

Access control är redan markerat. 

> Tryck på tt för att gå vidare till Enter code. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange

koden. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till Parental level och

på tt för att kunna välja lämplig nivå. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att välja filternivå mellan

1 (för mest lämplig) och 8 (för minst lämplig). 

> Tryck på ss för att lagra valen och stega tillbaka

genom de föregående menyerna. 

> Tryck på EXIT för att lämna menyerna. 

DVD-sekvenser med högre lämplighetstal än det

som du har valt kommer inte att visas. Om det

finns alternativa sekvenser på skivan, som har

samma tal som det du valt eller lägre, kommer

dessa att visas i stället. Sätt filternivån till 0 för att

avaktivera ‘vuxenkontroll’.

Access control

Status window

Low power standby

 Child lock

 Parental level

 Change country

 Change code

2

off 3en st

Ändra landinställningen

Om du ändrar landinställningen (COUNTRY) i
menyn för åtkomstkontroll, kan det påverka
“barnförbudsgränserna” i funktionen
vuxenkontroll.

Ändra landinställning…
> Tryck på den blå knappen på Beo4 för att visa

verktygsfältet på skärmen. 

> Tryck på ss eller tt för att gå till OSD och ▼ för

att visa menyn User Preferences. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till och tryck på

tt för att gå till menyn Functions. 

Access control är redan markerat. 

> Tryck på tt för att gå vidare till Enter code. 

> Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange

koden. 

> Tryck på ▼ för att gå ned till Change country

och på tt för att kunna välja landinställning. 

> Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett land från

listan. 

> Tryck på ss för att lagra valen och stega tillbaka

genom de föregående menyerna. 

> Tryck på EXIT för att lämna alla menyer.

Access control

Status window

Low power standby

 Child lock

 Parental level

 Change country

 Change code

off 3en st
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Du kan ansluta DVD 1 till TVn via

anslutningspanelen på baksidan på

DVD 1.

Titta i respektive handböcker för

externa enheter för att försäkra dig

om att de är korrekt anslutna.

I avsnittet Placering och anslutningar

på sidan 4 finns mer information om

hur du ansluter DVD 1 till en Bang &

Olufsen-TV.

Anslutningar på baksidan

Översikt över den bakre anslutningspanelen

~ (nät)

Nätanslutning.

DIGITAL UTGÅNG
AUDIO L
AUDIO R
Audiosignaler sänds från DVD 1 till TVn via dessa

tre anslutningar. Dessa anslutningar används

endast för anslutning av DVD 1 till en Bang &

Olufsen-TV som inte använder en 21-pols

videokabel. Anslutningen DIGITAL OUTPUT

används även för att ansluta DVD 1 till en Bang &

Olufsen-TV försedd med en Dolby Digital

surround-modul.

AV
21-polsanslutning för anslutning till en Bang &

Olufsen TV.

DATA – Y/C – CVBS
Videosignaler sänds från DVD 1 till TVn via dessa

anslutningar. Dessa anslutningar används för

anslutning av DVD 1 till en Bang & Olufsen TV

som inte använder en 21-pols Scart-kabel.

Omkopplarinställningar
CVBS
Den här omkopplarinställningen används vid

anslutning av DVD 1 till en TV av modell AV 9000,

BeoVision LX, BeoVision MS eller BeoVision MX

4000/4002/6000/7000.

RGB
Den här omkopplarinställningen används vid

anslutning av DVD 1 till annan Bang & Olufsen-TV.

Y/C
Den här omkopplarinställningen används vid

anslutning av DVD 1 till en BeoVision Avant 50 Hz

TV.

DIGITAL OUTPUT

AUDIO  L

AUDIO  R AV

DATA Y/C CVBS
CVBS

RGB

Y/C
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Om du sköter om DVD 1 och

skivorna håller de mycket längre.

För att DVD 1 ska fungera optimalt

bör du följa följande anvisningar.

Skötsel av DVD 1

Användaren ansvarar för det dagliga
underhållet, även om materialfel täcks av
garantin under garantitiden.

Fråga din Bang & Olufsen-handlare om råd för
normalt underhåll.

Rengöra DVD 1 
Torka bort damm från DVD 1 med en mjuk, torr

trasa. Vid behov ska fettfläckar eller svårare fläckar

tvättas bort med en väl urvriden trasa som har

doppats i en lösning med vatten och några få

droppar milt rengöringsmedel.

Håll alltid skivtallriken om så är möjligt, så att inte

damm kommer in i onödan. Försök aldrig att

rengöra optiken på DVD 1 eller öppna apparaten

själv. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana

åtgärder.

Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel

för att rengöra någon del av DVD 1!

Skötsel av DVD-skivor 
Hantera DVD-skivor försiktigt. Om du alltid håller

en DVD-skiva i ytterkanterna och lägger den i

originalfodralet när den inte ligger i DVD 1,

kommer det inte att krävas någon rengöring. 

Om DVD-skivan blir smutsig, kan du torka den ren

med en mjuk och torr trasa som inte luddar.

Undvik att utsätta skivorna för stark värme eller

kyla och skriv aldrig på dem.

Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel på

DVD-, video-CD- eller musik-CD-skivor. Stryk alltid

rakt ut från mitten mot kanten när du gör rent

skivan.



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
Consumer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

eller faxa: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

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

Besök vår webbplats…
www.bang-olufsen.com

3508548   0207         Printed in Denmark by Bogtrykkergaarden a-s, Struer

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



www.bang-olufsen.com
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