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Information om Beo4 och den här guiden
I den här guiden får du en beskrivning av
principerna för hantering av Beo4-
fjärrkontrollen och hur du ställer in Beo4 så
att fjärrkontrollen stämmer överens med ditt
Bang & Olufsen-system.

Specifika instruktioner för hantering av Beo4
hittar du i användarhandböckerna för de
Bang & Olufsen-produkter som kan
användas tillsammans med Beo4-
fjärrkontrollen.

Om du har en Bang & Olufsen-produkt som
har utformats för att användas tillsammans
med en annan ny Bang & Olufsen-
fjärrkontroll, kommer du att upptäcka att
knapparna på Beo4 och “knapparna” på
displayen till Beo4 gör det möjligt att utföra
de grundläggande funktionerna för den här
produkten också.
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4 Använda Beo4-fjärrkontrollen
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6 Daglig och avancerad användning av

Beo4-knapparna

“Extraknappar” för Beo4
8 Aktivera “extraknappar” på Beo4-

displayen via knappen LIST

Anpassa Beo4
10 Installera eller utöka Beo4

11 Lägga till en “extraknapp”

12 Ändra ordning på “extraknapparna” för
Beo4

13 Ta bort en “extraknapp”

Underhålla Beo4
14 Rengöra Beo4

14 Byta batterier

Beo4-ordlista över “extraknappar”
16 Förklaring av “extraknapparna” för

Beo4
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Använda Beo4-fjärrkontrollen

Beo4 är en handfjärrkontroll som gör det
lätt att fjärrhantera ditt Bang & Olufsen-
ljudsystem och /eller -videosystem.

Du utför vanliga åtgärder genom att trycka
på en eller ett fåtal knappar i logisk
ordning.

På Beo4-displayen ser du vilken källa du
hanterar: TV, radio, video (V TAPE), cd-
spelare, dvd-spelare, bandspelare (A TAPE)
eller ljus (LIGHT).

Beo4-fjärrkontrollen innehåller fler
funktioner än bara knapparna: Du kan
aktivera extrakällor och få ytterligare
funktioner via displayen. Du kan aktivera
“knappar” för de här funktionerna på Beo4-
displayen via knappen LIST.

Oavsett om du använder Beo4-knapparna
för vanliga åtgärder eller aktiverar
“extraknappar” för funktioner eller källor på
displayen, kommer du att upptäcka att
fjärrhantering av Beo4 är enkel.

Beo4-fjärrkontrollen – alla knappar som du
behöver för vanliga åtgärder är placerade i
och runt om den stjärnformade knappen, så
att du bara behöver använda tummen.

4 5 6

TEXT 0 MENU
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LIST

STOP
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På Beo4-displayen ser du vilken källa du
hanterar. Du kan även använda displayen

när du vill aktivera “extraknappar” för
andra funktioner eller källor.

Källknappar och knappar för inspelning

Sifferknappar, knappar för text-TV och
menyer på skärmen

Kontrollknappar på den stjärnformade
knappen

Volymreglage, stoppknapp, avslutaknapp
och knappen LIST som används för att

aktivera “extraknappar” på Beo4-displayen.

Beo4-fjärrkontroll

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
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Vanlig och avancerad användning av Beo4-knapparna

Knapparna på Beo4-fjärrkontrollen är
bekvämt placerade för vanlig användning.

*Obs! Vissa externt anslutna produkter måste
kanske aktiveras med hjälp av knappen LIST
och tillhörande “knappar” som visas på
Beo4-displayen.

Använd sifferknapparna  0 till 9 när du vill
ange siffror, till exempel när du vill välja en
speciell TV- eller radiokanal, en text-TV-
sida, ett specifikt spår på en cd- eller dvd-
skiva eller på ett ljud- eller videoband.

Med knapparna TEXT och MENU får du
tillgång till Text-TV på Bang & Olufsen-
TV:n. Du kan även visa skärmmenyerna på
skärmen för din Bang & Olufsen-video.

Använd källknapparna TV, SAT, V TAPE,
RADIO, DVD, CD, A TAPE och LIGHT om du
vill växla mellan Bang & Olufsens olika
ljud- och videoprodukter, andra
integrerade ljud- och videosystem och Bang
& Olufsen-ljuskontrollen.*

Knappen RECORD har placerats nära
källknapparna för att du enkelt ska kunna
spela in på en video- eller ljudbandspelare.

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3
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Kontrollknappar på den stjärnformade
knappen:
s och t … Med de här knapparna kan du

bläddra igenom programnummer eller
spår. I vissa ljudsystem kan du använda de
här knapparna för att aktivera och
inaktivera funktionerna Random, Repeat
och Edit.

ss och tt… Med de här knapparna kan du
spola igenom en ljud- eller videokassett
eller en cd på en cd-spelare för en enda
cd. På en cd-spelare för flera skivor
använder du spolningsknapparna för att
växla mellan cd-skivor.

Knappen GO… Med den här knappen kan du
utföra olika typer av åtgärder och fortsätta
spela på den källa som visas på Beo4-
displayen.

Färgade knappar… De här knapparna
används för specialåtgärder. Senare i den
här användarhandboken för Bang &
Olufsen-produkten finns en beskrivning av
när och hur du kan använda de här
knapparna.

Volymreglage, stoppknapp, avslutaknapp och
knappen LIST som används för att aktivera
“extraknappar” på Beo4-displayen:
Volymreglage…  ∧ och ∨ Med de här

knapparna kan du höja och sänka ljudet i
högtalarna. Tryck på volymknappen i
mitten om du vill stänga av ljudet i
högtalarna helt och hållet. Tryck på
knappen igen när du vill aktivera ljudet.

Knappen STOP… Med den här knappen kan
du utföra flera olika stoppfunktioner, till
exempel stoppa uppspelningen av en
källa.

Knappen EXIT… Med den här knappen
avslutar du Beo4-displayåtgärden och tar
bort menyerna på skärmen.

Knappen LIST… Om du trycker på den här
knappen flera gånger visas
“extraknappar” för funktioner eller källor
på Beo4-displayen.

Knappen Standby •… Med den röda
standby-knappen kan du stänga av Bang
& Olufsen-systemet.

TEXT 0 MENU

LIST EXIT

GO

LIST EXIT

STOP
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Aktivera “extraknappar” på Beo4-displayen

Med knapparna på Beo4-fjärrkontrollen får
du tillgång till direkt fjärrstyrning av ett
stort antal funktioner i Bang & Olufsen-
systemet.

Med displayen och knappen LIST på Beo4
kan du hantera ännu fler funktioner och
källor. Varje gång du trycker på LIST på Beo4
visas en ny “knapp” som representerar en
extrafunktion eller källa som du kan hantera
via Beo4.

• När en källa visas på Beo4 (till exempel TV,
radio eller cd) kan du aktivera
“extraknappar” på displayen för att
hantera den källa som visas, till exempel
STAND om du vill vrida TV:n eller
FORMAT om du vill ändra storlek och
form på bilden på skärmen.

• Du kan även aktivera ytterligare
produkter som har anslutits till Bang &
Olufsens ljud- eller videosystem via Beo4-
displayen, till exempel VTAPE2 som är
ytterligare en videobandspelare.

Du kan redigera “extraknapparna”. Om det
behövs kan du lägga till nya “knappar” från
installationslistan för Beo4, ändra ordningen
för i vilken följd “knapparna” visas på Beo4-
displayen och ta bort knapparna från den
lista över “extraknappar” som du har direkt
åtkomst till.

Mer information om hur du kan redigera
Beo4-listan över “extraknappar” finns i
kapitlet Anpassa Beo4.

Beo4-displayen fungerar som en statusdisplay
och upplyser dig om vilken källa du
använder för tillfället. Varje gång du trycker
på knappen LIST visas en ny “knapp” på
Beo4-displayen.

LIST
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Aktivera “extraknappar”
Du kan hålla knappen LIST nedtryckt om du
vill visa “knapparna” efter varandra på
displayen eller trycka på LIST upprepade
gånger för att bläddra igenom dem en efter
en.

När du har hittat önskad “knapp” trycker du
på knappen GO för att aktivera funktionen
eller också börjar du hantera funktionen
direkt med hjälp av Beo4-knapparna.

När du vill avsluta hanteringen av
extrafunktionen trycker du på EXIT eller på en
källknapp, till exempel TV, för att ta bort
“knappen” från Beo4-displayen och återgå
till att styra originalkällan, till exempel TV:n.

Obs! Med “extraknapparna” på Beo4-
displayen får du dock endast tillgång till
funktioner som stöds av just din Bang &
Olufsen-produkt.

Använda knappen LIST tillsammans med
displayen:

Tryck på LIST oavbrutet eller uppre- Q
pade gånger tills önskad “knapp”
visas

När du har hittat önskad ”knapp”
sedan

Trycker du på GO för att få tillgång O
till funktionen eller slå på extrakällan

Eller
Tryck på knapparna för att påbörja
hanteringen av funktionen, till exempel
ss    tt eller s t.

Tryck på EXIT om du vill återgå till S
originalkällan

eller
Tryck på en källknapp, till exempel A
TV, om du vill återgå till att
hantera TV:n.

Obs!
Olika Bang & Olufsen-produkter (till
exempel olika TV-apparater) erbjuder
olika funktionsuppsättningar. Beo4 är
speciellt inställt för att passa just ditt
Bang & Olufsen-system.
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Installera och utöka Beo4

Beo4-fjärrkontrollen är inställd för att passa
dina Bang & Olufsen-system. I de flesta fall
är de “extraknappar” för Beo4 som visas på
displayen redan tillgängliga, men du kan
fortfarande anpassa Beo4 så att
fjärrkontrollen passar för dina specifika
behov och produkter.

Du kan ställa in Beo4 så att endast de
“extraknappar” som du behöver inkluderas.
Du kan ta bort valfri “knapp” eller lägga till
en “knapp” om det behövs. Du kan även
ändra ordningen för hur “extraknapparna”
visas när du trycker på LIST.

Om du vill lägga till, flytta eller ta bort
“extraknappar” måste du ha tillgång till
installationsfunktionen för Beo4, och
använda ADD? (om du vill lägga till en
knapp), MOVE? (om du vill flytta en
knapp) eller REMOVE? (om du vill ta bort
en knapp).

*Obs!
Om du vill ta reda på vad du kan göra med
de olika “extraknapparna” i Beo4 eller de
olika installationsfunktionerna kan du gå till
Beo4-ordlistan sist i den här guiden. Där får
du mer information och förklaringar.

Installationsfunktionen för Beo4 består av ett
antal olika funktioner. Med de första tre
knapparna eller funktionerna kan du
anpassa Beo4 genom att lägga till, flytta
eller ta bort enskilda “extraknappar” som
du använder dagligen. Med övriga
installationsfunktioner hanterar du de
produkter som du använder fjärrkontrollen
till*.

LIST
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Lägga till en “extraknapp” i Beo4

Du kan lägga till “extraknappar “ som du
sedan kan använda ofta i Beo4. När du
lägger till en knapp kan du placera den på
dess förinställda placering, högst upp eller
någonstans mittemellan*.

När önskad “knapp” visas, lägger du till
knappen och placerar den på önskad plats.
Nästa gång du trycker på LIST på Beo4 visas
den nya “knappen” på displayen.

*Obs! Den “knapp” som du lägger till
placeras endast högst upp i listan om du
redan har lagt till en annan “knapp” och
placerat den på en specifik plats eller om du
har använt flyttningsfunktionen i
installationsfunktionen för Beo4.

Så här lägger du till “extraknappar”:
Tryck ned standby-knappen och håll V
den nedtryckt sedan
Tryck på LIST för att få tillgång till t
den specifika installationsfunktionen
för Beo4.

Släpp båda knapparna.

ADD? visas på displayen.

Tryck på GO för att aktivera listan O
över “knappar” som du vill lägga till.

Den första “knappen” blinkar på
displayen

sedan
Tryck på LIST tills den “knapp” Q
som du vill lägga till visas.

Du kan även trycka på någon av
kontrollknapparna, s  t eller ss ttn

om du vill flytta uppåt eller nedåt i
listan över “extraknappar”.

sedan
Tryck på GO när du vill lägga till O
och placera knappen på dess förinställda
placering eller som första “knapp”
i listan över “extraknappar”.

Eller
Tryck på en siffertangent, t ex 3, 3
om du vill infoga den “knapp”som
du har lagt till på en specifik plats i
listan över ”extraknappar”.

När ADDED visas på displayen har knappen
lagts till och du lämnar automatiskt Beo4-
installationen.

GO 3
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Ändra ordningen på “extraknapparna” för Beo4

Så här flyttar du “extraknappar”:
V Tryck ned standby-knappen och
sedan håll den nedtryckt
t Tryck sedan på LIST för att få

tillgång till installationsfunktionen
för Beo4.

Släpp båda knapparna.

ADD? visas på displayen.
sedan
q Tryck på LIST tills MOVE? visas.

O Tryck på GO för att aktivera Beo4-
listan över “extraknappar”.

Den första “knappen” visas på
displayen.

sedan
q Tryck på LIST tills den “knapp”

som du vill flytta visas.

Du kan även trycka på valfri
kontrollknapp, s t eller ss       tt   om
du vill flytta uppåt eller nedåt i
listan över “extraknappar”.

sedan
O Tryck på GO om du vill flytta

knappen och placera den som
första “knapp” i listan över
“extraknappar”

eller
3 Tryck på en siffertangent, till

exempel 3, om du vill infoga den
“knapp” som du flyttar på en
specifik plats i listan över “extra-
knappar”.

När MOVED visas på displayen har “knappen”
flyttats och du lämnar automatiskt Beo4-
installationen.

Du kan göra ändringar i listan över “extra-
knappar” som du själv har lagt till och
knappar som redan fanns i listan när du
trycker på LIST.

När du lägger till en “knapp” kan du placera
den högst upp så att den alltid visas som första
“extraknapp” eller någonstans mellan andra
knappar.

Obs! Om du vill flytta flera knappar i listan
över “extraknappar”, till exempel FORMAT
och STAND, kontrollerar du att du flyttar
FORMAT först och sedan STAND om du vill
att STAND ska visas som första “extra-
knapp” när du trycker på LIST.

GO 3
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Ta bort en “extraknapp”

Du kan ta bort valfri “extraknapp” som blir
tillgänglig när du trycker på LIST.

Nästa gång du använder Bang & Olufsen-
produkten är den “knapp” som du har tagit
bort inte längre tillgänglig på displayen.

“Extraknappen” tas dock inte bort från Beo4.
Du kan alltid lägga till den igen via ADD? i
installationsfunktionerna för Beo4.

Obs! Vissa “extraknappar” går inte att ta
bort. Du kan inte ta bort de knappar som
visas när du lägger till V.SETUP eller
A.SETUP, till exempel BASS och TREBLE
eftersom de tillhör “huvudknappen” Om du
vill ta bort dem måste du ta bort V.SETUP
eller A.SETUP.

Så här tar du bort “extraknappar”
Tryck ned standby-knappen och håll V
den nedtryckt sedan
Tryck på LIST för att få tillgång till t
den specifika installationsfunktionen
för Beo4.

Släpp båda knapparna.

ADD? visas på displayen.
sedan

Tryck på LIST tills REMOVE? visas Q

Den första knappen i listan över alla
tillgängliga “extraknappar” visas
på displayen.

sedan
Tryck på LIST tills den knapp som du Q
vill ta bort visas.

Du kan även trycka på någon av kontroll-
knapparna, s t eller ss      ttn  om du vill
flytta uppåt eller nedåt i listan över
“extraknappar”.

sedan
Tryck på GO när du vill ta bort den O
knapp som du har valt.

När REMOVED visas på displayen har
“knappen” tagits bort och du lämnar
automatiskt Beo4-installationen.
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Rengöra Beo4…

Torka av Beo4-fjärrkontrollen med en mjuk,
luddfri, fuktig trasa som du har vridit ur
ordentligt.

Byta batterier…

När BATTERY visas på Beo4-displayen är det
dags att byta batterier i fjärrkontrollen.

Beo4 kräver tre batterier (placerade under
locket på baksidan). Vi rekommenderar att
du endast använder 1.5-volts (storlek AAA)
Alkaline-batterier.

Byt ut batterierna enligt instruktionerna på
den här sidan.

När du har bytt ut batterierna måste du vänta
ungefär tio sekunder tills det står TV på
displayen. Då kan du använda Beo4-
fjärrkontrollen igen.

Obs! Håll ett finger på batterierna tills du har
satt tillbaka locket.

De tre batterierna i Beo4 är placerade under
locket på baksidan.

1

2

3

1

2
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A
ADD? Visas som ett alternativ i

installationsläget för Beo4. Med den här
funktionen kan du lägga till
“extraknappar” på Beo4-displayen. Gå till
installationsläget för Beo4  och aktivera
ADD?, tryck på GO och starta visningen av de
“knappar” som du kan lägga till, tryck på
GO för att lägga till den knapp som visas för
tillfället som första “extraknapp” som visas
när du trycker på LIST. Du kan också trycka
på till exempel 3 om du vill placera knappen
som nummer 3 i listan över “extraknappar”.

AUDIO? Med det här alternativet kan du välja
en ljudproduktinstallation för Beo4.
Produktinställningarna BS9000 och BASIC är
tillgängliga.

AV Visar att ljud- eller videofunktionen är
aktiverad genom att till exempel TV-ljud
överförs till de högtalare som har anslutits
till ett ljudsystem eller vice versa. Det här
fungerar endast om video- och ljudsystemen
är sammankopplade.

AVANT Visar Beo4-produktinstallationen för
video för BeoVision Avant.

AVANTUS Visar Beo4-produktinstallationen för
video för BeoVision Avant (den amerikanska
versionen).

AV5 Visar Beo4-produktinstallationen för video
för BeoCenter AV5.

AV9000 Visar Beo4-produktinstallationen för
video för BeoSystem AV9000.

A.OPT (ljudalternativ) Används för
programmering av en systeminstallation för
ljudsystem. Mer information finns i OPTION?

A.SETUP (ljudinstallation) Ger dig tillgång till en
lista över “extraknappar” som krävs för
ljudjustering av vissa Bang & Olufsen-ljud-
system. A.SETUP måste läggas till för att du
ska kunna visa följande ”knappar” för ljud-
justering:
BASS Med den här knappen kan du justera
ljudsystemets bas.
TREBLE Med den här knappen kan du justera
diskanten i ljudsystemet.

LOUDNSS (ljudstyrka) Med den här knappen
kan du ställa in ljudstyrkan på Av eller På.
Mer information finns i LOUDNSS .
S.STORE (ljudlagring) Med den här knappen
kan du lagra ljudjusteringar.Mer information
finns i S.STORE.

A.TAPE (ljudbandspelare) Visas på displayen när
du trycker på knappen A TAPE. Alla
åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang &
Olufsen-ljudbandspelaren.

A.TAPE2 (ljudbandspelare 2) Med den här
knappen kan du aktivera en sekundär
ljudbandspelare som är ansluten till Bang &
Olufsen-ljudsystemet.

A.AUX (ljudreservkälla) Med den här knappen
kan du aktivera all extrautrustning som du
har anslutit till Bang & Olufsen-ljudsystemet.

B
BASIC Visar Beo4-produktinstallation för ljud för

alla andra Bang & Olufsen-ljudsystem än
BeoSound 9000.

BASS Används för ljudjustering av basen i vissa
Bang & Olufsen-system. Om du vill få tillgång
till BASS måste du lägga till A.SETUP eller
V.SETUP . Om du vill lagra ljudjusteringar
hittar du mer information i S.STORE (ljud-
lagring).

BATTERY Visar att det är dags att byta batte-
rier i Beo4-fjärrkontrollen.

BC1 Visar en anpassad Beo4-produktinstallation
för video. För framtida användning.

BV1 Visar en anpassad Beo4-
produktinstallation för video. För framtida
användning.

BS9000 Visar Beo4-produktinstallation för ljud
för BeoSound 9000.

C
CAMCORD (videokamera) Används för val av

videokamera i Bang & Olufsen-videosystem.
CD (cd-spelare) Visas på displayen när du

trycker på knappen Beo4 CD. Alla åtgärder
som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-
cd-spelaren.
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CD2 (cd-spelare 2) Med den här knappen kan
du växla till en annan cd-spelare i vissa Bang
& Olufsen-ljudsystem.

CDV (cd-videospelare) Med den här knappen kan
du aktivera en cd-videospelare som du har
anslutit till ditt Bang & Olufsen-videosystem.

CLEAR Med den här knappen kan du ta bort
programnummer på nya TV-apparater från
Bang & Olufsen. Om du vill få tillgång till
CLEARmåste du först lägga till  V.SETUP.

CLOCK Med den här knappen kan du visa tiden på
vissa Bang & Olufsen-produkter. Mer
information finns i användarhandboken för
respektive produkt.

CONFIG? Med den här knappen kan du
programmera en anpassad
produktinstallation för Beo4. Du kan välja
produktinstallationer för video- och
ljudprodukter.

COUNTER (räknarposition) Med den här knap-
pen kan du hitta en specifik räknarposition
på en videokassett. Tryck på LIST upprepade
gånger för att visa COUNTER och ange sedan
rätt räknarposition med hjälp av siffertan-
genterna.

D
DOORCAM (dörrkamera) Används för särskilda

Bang & Olufsen-program.
DVD (digital versatile disc) Visas på displayen

när du trycker på knappen Beo4 DVD. Alla
åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang &
Olufsen-dvd-spelaren.

E
EDIT Används för uppspelning av en förpro-

grammerad sekvens av cd-spår på BeoSound
9000.

F
FORMAT (bildformat) Med den här knappen

han du optimera bildformatet på ett Bang &
Olufsen-videosystem med widescreen. Mer
information finns i användarhandboken.

I
INDEX (indexsida för text-TV) Ringer upp index-

sidan  för text-TV (sidan 100). Lägg till INDEX
i Beo4-listan över funktioner. Du får tillgång
till text-TV genom att trycka ned TEXT,
trycka på LIST upprepade gånger för att visa
INDEX och sedan trycka på GO för att
aktivera sidan.

L
LAMP (ljuskontroll) Med den här knappen kan

du aktivera en viss lampa i ljusuppsättnin-
gen. Funktionen kräver att du har installe-
rat en Bang & Olufsen-ljuskontrollenhet.
Tryck på LIST för att visa LAMP, lägg till
“knappen” om den inte redan är tillgänglig
och ange sedan rätt siffra för en lampa
(1–9).

LARGE (Text-TV: Stor) Används på vissa Bang &
Olufsen-TV-apparater för att förstora den
text-TV-sida som du tittar på. Gå till Text-TV,
tryck på LIST upprepade gånger för att visa
LARGE och tryck sedan på GO för att förstora
en del av sidan. Tryck på GO om du vill förstora
den andra delen av sida och tryck sedan på
GO igen om du vill återställa den vanliga
sidstorleken för text-TV:n.

LIGHT (ljuskontroll) Visas på displayen när du
trycker på knappen Beo4 LIGHT. Alla åtgärder
som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-
ljuskontrollen.

LINK Använd alltid den här knappen när
användning av den anges. LINK måste läggas
till i Beo4 för att du ska kunna utföra
följande:
1. Om du vill kunna få tillgång till en
dekoder i det överordnade rummet från ett
angränsande rum, till exempel visa LINK på
Beo4-displayen och sedan trycka på TV.
2. Om samma källa är tillgänglig i både det
överordnade rummet och det angränsande
rummet, till exempel om åtkomst önskas i
det angränsande rummet till en
videobandspelare i det överordnade rummet
i stället för videobandspelaren i det angrän-
sande rummet, visar du LINK på Beo4-dis-
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playen och trycker sedan på V TAPE.
3. Om en produkt i ett angränsande rum, till
exempel BeoLab 3500, placeras i samma rum
som produkten i det överordnade rummet, till
exempel Avant eller Ouverture. (Alterna-
tiv 4)
4. För kompatibilitetsinstallationer, om till
exempel ytterligare en uppsättning hög-
talare har placerats i ett angränsande rum
tillsammans med en TV eller om ytterligare en
TV har placerats i ett angränsande rum
tillsammans med en gammal Bang &
Olufsen-TV, till exempel av modell LX2802.
Om du vill aktivera en länkad installation visar
du LINK på Beo4 och trycker sedan på lämplig
källknapp (TV, RADIO, CD, A TAPE, V TAPE).

L-PHONO (angränsande ljudenhet) Använd den här
knappen för att välja LINK och sedan PHONO.

L-V.TP2 (angränsande videobandspelare 2)
Använd den här knappen för att välja LINK
och sedan V.TAPE2.

LINK-AV (angränsande ljud/video) Används för
att få stereoljud från det primära Bang &
Olufsen-videosystemet i ett angränsande
rum med en sekundär videokälla, vanligtvis
en TV. Du kan använda den här funktionen
när du har anslutit en TV-dekoder till det
primära videosystemet. Lägg till den här funk-
tionen i Beo4-listan över funktioner, tryck på
LIST för att visa LINK-AV och tryck sedan på TV.

L.OPT (angränsande alternativ) Används för
programmering av en systeminstallation för
produkter i angränsande rum. Använd L.OPT
om du vill programmera ett angränsande
alternativ. Mer information finns i OPTION?.

LOUDNSS (ljudstyrka) Används för att slå på och
av funktionen för ljudstyrka i vissa Bang &
Olufsen-system. LOUDNSS Är endast
tillgängligt om du har lagt till  A.SETUP
eller V.SETUP . Funktionen för ljudstyrka
kompenserar det mänskliga örats sänkta
känslighet för höga och låga bas- och
diskantnivåer när du lyssnar på musik på låg
volym. Tryck på LIST för att visa LOUDNSS
och tryck sedan på GO upprepade gånger
för att slå på eller av funktionen för

ljudstyrka. Mer information om lagring av
justeringar finns i S.STORE (ljudlagring).

M
MIX (Text-TV: Mix) Används på vissa Bang &

Olufsen-TV-apparater för att överlagra text-
TV-sidan på TV-bilden. Gå till text-TV, tryck på
LIST upprepade gånger för att visa MIX och
tryck sedan på GO.

MOVE? Visas som ett alternativ i installations-
läget för Beo4. Med det här alternativet
kan du ändra ordning på “extraknapparna”
på Beo4-displayen. Gå till installationsläget
för Beo4  och aktivera MOVE?, tryck på GO
och starta visningen av de “knappar” som du
kan flytta, tryck på GO för att placera den
knapp som visas för tillfället som första
“extraknapp” som visas när du trycker på
LIST. Du kan också trycka på till exempel 3
om du vill placera knappen som nummer 3 i
listan över “extraknappar”.

MX Visar Beo4-produktinstallationen för  video
för BeoVision MX. MX-produktinstallationen
bör även användas för äldre versioner av
BeoVision MX TV-apparater och andra äldre
Bang & Olufsen-videosystem. Om du vill
ställa in och förinställa sådana system,
måste du lägga till V.SETUP.

N
NONE Visar Beo4-videoproduktionstallationen

för NONE. Använd den här funktionen om du
vill programmera Beo4 med endast en
ljudproduktinstallation, utan att inkludera
några List-funktioner för video.

O
OPTION? (inställningsprogrammering) Visas när du

får tillgång till installationsläget för Beo4
(tryck på Standby och LIST, tryck sedan på
LIST upprepade gånger). Med det här
alternativet kan du förprogrammera en
systeminstallation för Bang & Olufsen. Tryck
på GO och tryck sedan på LIST för att visa
vilken typ av förprogrammering du vill
utföra:

Beo4-ordlista över “extraknappar”
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V.OPT (videoalternativ)
A.OPT (ljudalternativ)
L.OPT (angränsande alternativ)
När önskat alternativ visas anger du
lämpligt alternativnummer.

P
PAGE (sidval för text-TV) Används för att välja

text-TV-sidor på vissa Bang & Olufsen-TV-
apparater (för vilka du vanligtvis trycker på GO
TO för att få åtkomst). Ange önskat
sidnummer eller tryck på s eller t.

PC Välj PC om du vill använda Beo4 för att
justera ljudet från en persondator som du
har anslutit till Bang & Olufsen BeoLink-
systemet.

PHONO (skivspelare) Används för att aktivera
en Bang & Olufsen-skivspelare. Tryck på GO.
När PHONO visas och du spelar skivan, kan
du trycka på s eller t om du vill hoppa till
olika spår i musiken. Tryck på STOP och GO
om du vill pausa och fortsätta
uppspelningen.

PICTURE Används för att hantera de olika
funktioner som tillhör knappen PICTURE på
andra nya Bang & Olufsen-fjärrkontroller. I
äldre videosystem kan den här knappen styra
t ex funktionerna motordrivet ställ, bild-i-
bild och justering av bilder. V.SETUP måste
läggas till om du vill få tillgång till PICTURE.

P-IN-P (bild-i-bild) Används för hantering av
bild-i-bildfunktionen på vissa Bang &
Olufsen-TV-apparater. Du kan till exempel
trycka på knappen TV om du vill aktivera
käll-TV:n i den lilla bilden.
Obs! När P-IN-P visas, trycker du på de fyra
färgade knapparna för att flytta den lilla
bilden från hörn till hörn på skärmen.

R
RADIO Visas på displayen när du trycker på

knappen Beo4 RADIO. Alla åtgärder som du
utför på Beo4 styr Bang & Olufsen-radion.

RANDOM (slumpmässig uppspelning) Används
för att aktivera funktionen för slumpmässig
uppspelning på nya Bang & Olufsen-cd-
spelare. När RANDOM visas på displayen,
trycker du på GO.

RECORD2 (spela in A.TAPE2 eller V.TAPE2) Bör
läggas till när du ansluter en sekundär
videobandspelare till videosystemet. En
inspelning startas på den sekundära Bang &
Olufsen-ljud- eller videobandspelaren. Tryck
på GO två gånger om du vill starta inspel-
ningen.

REMOVE? Visas när du har fått tillgång till
installationsläget för Beo4. Med en här funk-
tionen kan du ta bort “extraknappar” från
Beo4-displayen. Gå till installationsläget för
Beo4 och aktivera REMOVE?, tryck på GO
och starta visningen av “knapparna”. Tryck
på GO om du vill ta bort den knapp som
visas för tillfället.

REPEAT (upprepad uppspelning) Används för att
aktivera funktionen för upprepad uppspel-
ning på nya Bang & Olufsen-cd-spelare. När
REPEAT visas på displayen, trycker du på GO.

RESET Med det här alternativet kan du
återställa bild- och ljudjusteringar till de
förinställda nivåerna. Tryck på GO.

RETURN (tillbaks till inspelning) Används för att
spola tillbaka kassetter i vissa Bang &
Olufsen-bandspelare. Tryck på GO om du vill
gå tillbaka till det ställe där du startade
inspelningen.

REVEAL (Text-TV-visning) Används för visning av
dold text-TV-information på Bang & Olufsen-
TV-apparater. Tryck på GO.

S
SAT (satellit)  Visas på displayen när du trycker

på knappen Beo4 SAT. Alla åtgärder som du
utför på Beo4 styr Bang & Olufsen Satellite-
programnumren.

SELECT Används för programmering av flera cd-
skivor för uppspelning på BeoSound 9000.

SETUP Används för installation av LC 2
ljuskontroll.
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SHIFT Används för hantering av vissa
funktioner för set-top box-åtgärder i ett
angränsande rum. Vissa andra funktioner kan
även kräva att SHIFT visas först.

SP.DEMO (högtalardemonstration) Används för
att utföra en högtalardemonstration på
systemet i fråga. Tryck på GO.

SOUND (mono-/stereoljud eller -språk) Används för
att växla mellan de ljudtyper (mono/stereo/
språk) som för tillfället är tillgängliga i ett
radio-, TV- eller satellitprogram eller för att
växla mellan ljudspåren på en videokassett.
Tryck på GO upprepade gånger.

SPEAKER (högtalare) Används för att välja
önskat antal högtalare i en ljudinstallation för
ett Bang & Olufsen-surroundsystem. Tryck på
1-5. När SPEAKER visas kan du trycka på s,
t, ss eller tt om du vill justera balansen
mellan högtalare.

S.STORE (ljudlagring) Används för lagring av
inställningar för ljudjustering. S.STORE är
endast tillgängligt om du har lagt till
V.SETUP eller A.SETUP.

STAND Används för att vrida vissa Bang & Oluf-
sen-videosystem på motordrivna ställ. Tryck
på ss eller tt, eller ange en förinställd
placering.

STORE Används för lagring av TV-program eller
inställningar för bildjustering (mer
information finns i V.SETUP) och favorittext-
TV-sidor (bokmärken). För lagring av Bang &
Olufsen-ljusinstallationer (mer information
finns i LIGHT). Tryck på GO, ange rätt siffra
och tryck sedan på GO igen.

SUBCODE (underordnad kod för text-TV)
Används för hantering av funktionen för
underordnade text-TV-sidor i vissa Bang &
Olufsen-TV-apparater.

T
TEXT (text-TV)  Visas på displayen när du

trycker på knappen Beo4 TEXT. Alla åtgärder
som du utför med Beo4 styr funktionen för
text-TV (om den är tillgänglig) för det TV-
program som du tittar på för tillfället.

TRACK Används för att välja enskilda cd-spår
på BeoSound 9000.

TRACKNG (spårning) Används för direkt
spårningsjustering för den videokassett som
du tittar på.

TREBLE Används för ljudjustering av diskanten i
vissa Bang & Olufsen-system. TREBLE är endast
tillgängligt om du har lagt till A.SETUP eller
V.SETUP. Tryck på s eller t när du vill göra
önskade justeringar. Använd alternativet
S.STORE (ljudlagring) om du vill lagra
justeringar.

TUNE (ställa in en station) Används för att
ställa in stationer på vissa Bang & Olufsen-
TV-apparater. TUNE är endast tillgängligt
om du har lagt till V.SETUP.

TURN Används för att vända på bandet i vissa
Bang & Olufsen-kassettbandspelare. På vissa
Bang & Olufsen-videobandspelare används
TURN även för val av videokamera i pausat
inspelningsläge. Tryck på GO.

TV Visas på displayen när du trycker på
knappen Beo4 TV. Alla åtgärder som du
utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-TV:n.

U
UPDATE (text-TV-uppdatering) Används för

hantering av funktionen för text-TV-
uppdatering i Bang & Olufsen-TV-
apparater.Tryck på GO. Upprepa åtgärden
om du vill visa sidan när den har
uppdaterats.

V
VIDEO? Används vid val av en anpassad

videoproduktinstallation för Beo4.
Produktinstallationerna AVANT, AVANTUS,
AV9000, MX, BV1, AV5, BC1 och NONE finns
tillgängliga.

V.AUX (videoreservkälla) Med den här knappen
kan du aktivera all extrautrustning som du
har anslutit till Bang & Olufsen-videosystemet.
Tryck på GO.
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V.OPT (videoalternativ) Används för
programmering av en systeminstallation för
videosystem. Mer information finns i
OPTION?.

V.SETUP (videoinstallation) Med den här
funktionen får du tillgång till en lista över
“extraknappar” som behövs vid
installationen av vissa Bang & Olufsen-
videoprodukter:
TUNE Används för att ställa in stationer. Mer
information finns i TUNE.
PICTURE Används för bildjustering. Mer
information finns i PICTURE.
STORE Används för lagring av en justering
eller ett förinställt värde. Mer information
finns i STORE.
CLEAR (ta bort programnummer) Används
för borttagning av programnummer. Mer
information finns i CLEAR.
BASS Används för ljudjustering av basen.
Mer information finns i BASS.
TREBLE Används för ljudjustering av
diskanten. Mer information finns i TREBLE.
LOUDNSS (ljudstyrka) Ljudjustering. Du kan
slå på eller av ljudstyrkefunktionen. Mer
information finns i LOUDNSS.
S.STORE (ljudlagring) Information om lagring
av ljudjusteringar finns i S.STORE.

V.TAPE (videobandspelare) Visas på displayen när
du trycker på knappen V TAPE. Alla åtgär-
der som du utför med Beo4 styr Bang &
Olufsen-videobandspelaren.

V.TAPE2 (videobandspelare 2) Med den här
knappen kan du aktivera en sekundär
videobandspelare som är ansluten till Bang
& Olufsen-videosystemet. Tryck på GO.
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Inköpsdatum

Kontaktperson

Försäljare

Telefon

Adress

Serienummer för Beo4-fjärrkontrollen

Kära kund

När vi utformar och utvecklar våra
produkter tar vi alltid stor hänsyn till dina
behov som användare. Vi strävar efter att
göra våra produkter enkla och bekväma att
använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att skriva
några rader till oss om dina erfarenheter av
Bang & Olufsen-systemet. Alla åsikter som
du anser viktiga, positiva eller negativa
hjälper oss i vårt ständiga arbete med att
förbättra produkterna.

Tack!

Skriv till:

Customer information
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark

3500953    0999                Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer
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