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Side 1 

Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 

 
OO  OK 
 
Q*1   Guide  
E*1  Back 
W*1*2   P+  
R*1*2  P- 
 

o1  Media 
o2  Schedule 
o3  TV/ Radio 
 
 

e  Exit 
m  Menu 
 

 

 Optage og afspille 

o Play/ pause tryk 1 sekund 
o0 Play/ pause alternativ 

qq Stop afspilning 
 

oq Timeshift Pause en live udsendelse. 
 
oA Spole tilbage 
oS Spole frem 
 

o8 Start optagelse 
 

Andre funktioner 

 
o4 Tekst TV Receiver 
o5 Menu 
o6 i 
o7 List 
o9 Power manuel 

*1 Da de farvede taster er tildelt nye direkte 
funktioner, skal der foranstilles et O for at 
sende funktionen for farven.  
 
 
OQsvarer således til den grønne tast 
på den originale fjernbetjening. 
 
*2 Gul og blå pil har samme funktion som pil op 
og ned, grundet kompatibilitet med andre 
convertere. 
 
 

Betjening med Beolink 1000 

Betjening foregår bedst med en Beo4, Beo5 eller 
en Beo6 fjernbetjening, der har farvede 
funktionstaster. Det er dog muligt, at betjene 
denne modtager i begrænset omfang med 
ældre B&O fjernbetjeninger.  
 
Her listes de specielle taster der benyttes i 
forbindelse med disse. 
 
P    har fået nyt navn på nyere B&O 
fjernbetjeninger, og hedder nu O 
 

g Back 
x Guide  
 
hZ Grøn  
hX Gul 
hC Blå  
hV Rød  Rød 
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Side 2 
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Side 3 

INT converter – systemet. 

Når der skiftes til en AV-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender det efterfølgende betjeningsdata til det tilsluttede 

apparat. Data overføres via det eksisterende scartkabel som også overfører billede og lyd til TV’et. 

OneRemote INT controlleren afkoder disse betjeningsdata, og genererer nye koder der kan betjene apparatet, som 

controlleren er monteret i. Det kan være en iPod dock, en satellitmodtager eller andet. 

Apparater med monteret INT controller, er således udelukkende beregnet for brug i forbindelse med et B&O TV.  

Har både B&O TV’et og apparatet HDMI eller DVI -indgange, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel for digital 

billedkvalitet. OneRemote kablet overfører data, lyd og analogt billede og er derfor også nødvendigt. 

Se vejledning for TV og apparatet, for tilslutning med HDMI eller DVI. 

Hvis modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld 

betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge vejledning til TV’et. 

 

Installation 

Et apparat med monteret INT controller, er klar til brug. Det skal blot tilsluttes til et B&O TV med et helt almindeligt 

scartkabel. Der skal benyttes en indgang på TV’et der udsender linkdata og TV’et skal programmeres ifølge 

brugervejledningen til TV’et. 

Hvis kilden på B&O TV’et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTAPE eller DTV, sendes der linkdata. Indgange 

mærket ’Decoder’ udsender ikke linkdata. 

Læs mere om dette i vejledningen der følger med TV’et. 

Selve apparatet med INT controlleren kræver ingen programmering for at fungere, men det er muligt at 

programmere controlleren med forskellige options, for at tilpasse nogle funktioner. Læs mere under Option 

programmering. 
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Side 4 

B&O betjening med OneRemote 

For at opnå optimal betjening med en B&O fjernbetjening via en Oneremote løsning, må man være fortrolig med 

apparatets originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af apparatets brugemanual. 

Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat der skal 

betjenes, har OneRemote tildelt to eller flere funktioner til nogle af tasterne. For at opnå et layout der fungerer 

fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, har vi redefineret nogle af de eksisterende taster. Der er lagt vægt 

på Beo4 og Beo5 hvor man har 4 farvede funktionstaster. 

 Farvede funktionstaster 
For at give plads til vigtige direkte funktioner, er funktionen af de farvede taster flyttet en ’lag ned’. For at 
sende en farvet funktion skal der foranstilles et O .  Ønskes det at sende kommandoen rød, skal der 
således tastes O E. 
 
Q OneRemote benytter den grønne direkte funktion til EPG, Guide  eller lignende.  E

 OneRemote benytter den røde direkte funktion til Back, Return  eller lignende. W
 OneRemote benytter den gule direkte funktion til programstep. 

R OneRemote benytter den blå direkte funktion til programstep. 
 

 Programstep/ zap mode. (Dette apparat har ikke separate programstep knapper) 
De fleste apparater er udstyret med fire piletaster, der benyttes til at flytte rundt i skærm menuer. Derudover 
har de 2 piletaster til program step, når der skal zappes. Bang & Olufsen har kun 4 piletaster at gøre godt 
med. 
 
OneRemote har derfor valgt at benytte den gule og den blå funktionstast til programstep. Det virker helt 
naturligt når man betjener alle sine apparater med en OneRemote løsning, eksempelvis i forbindelse med et 
ikke B&O TV. 
 
Har man en opstilling hvor der indgår et B&O TV og blot et enkelt apparat der er OneRemote betjent, vil 
nogle måske foretrække at have programstep på piletasterne op og ned, som er normalt i B&O 
sammenhæng. Ved hjælp af en option, kan der byttes om på pil op/ ned og gul/blå tasterne. Se afsnit om 
option programmering. 
 

Shiftede taster. 

Nogle taster har fået tildelt 2 eller funktioner, og det bliver herved  muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat. 

For at skifte til et tasts alternative funktion skal der først trykkes O. Hvis 9 foranstilles med O, vælges 

typisk funktionen manuel Power.  
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Side 5 

Option programmering 

Med forskellige options kan INT controlleren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk under installation og 

ikke ved daglig brug. En eller flere options kan lægges ind. Controlleren husker indstillingen ved strømafbrydelse. 

En option programmeres ved at taste 5 taster efter hinanden, der ikke forekommer i daglig brug. Indtastning skal ske 

indenfor 3 sekunder, ellers ignoreres indtastningen. 

 

Menu tast option. 

Menu tasten kan direkte benyttes som menu, men i forbindelse med nogle B&O TV, giver det konflikt. Nogle B&O TV 

åbner sin egen menu samtidig med at apparatet åbner for sin.  

Denne option kan deaktivere den direkte menu tast. Når menu tasten er deaktiveret benyttes den alternative 

tastefunktion for menu. Se side 1. 

0qqqqq  80 Deaktiverer Menutast 

0qqqqq 81 Aktiverer Menutast 

 

Sluk option. 

Apparatet slukker samtidigt med TV’et. I nogle tilfælde er dette ikke hensigtsmæssigt at apparatet slukker sammen 

med TV’et. Eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette 

apparat. 

 

Apparatet tænder altid, når indgangen det er tilsluttet vælges. 

0qqqqq  70 Deaktiverer auto sluk 

0qqqqq 71 Aktiverer auto sluk 


