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DAGLIG BETJENING MED BEO4, BEO5, BEO6 OR BEOREMOTE ONE  

Daglig brug 

OO OK 

 

Q*1 Guide 
E*1 Back 
W*1  P+ 
R*1 P- 

 

o1 My TV 
o2 On Demand 
o3 Info 

m Menu 
e Exit 

 

*1 Da de farvede taster er blevet tildelt nye direkte  
funktioner, skal der foranstille etO for at få  
funktionen for farven. 

O Q  Grøn funktion 
O W  Gul funktion 
O E  Rød funktion 
O R   Blå funktion 

 

 

Afspilning og optagelse 

o Play press 1 sec. 
o0 Play/ Pause alternative 

 

q Stop 
oA Hurtig tilbage 

oS Hurtig frem 

o8 Record 

 

Andre funktioner 

o4 Text TV. (Receiver intern) 
o5 Menu  alternativ 
o6 Settings 
 

BETJENING MED BEOLINK1000 

En OneRemote converter betjenes bedst med 
en fjernbetjening der har farvede taster, men 
kan også betjenes med ældre. 

 P tasten på de ældre B&O fjernbetje-
ninger, svarer til Otasten på nyere B&O 
fjernbetjeninger. Således skal Oi betjenings 
tabellerne herover, blot erstattes med P 
for at give betjeningen.  

Ældre B&O fjernbetjeninger har et par taster, 
der ikke er findes på nyere. Ligeledes skal de 
farvede funktionstaster tastes som 2-knaps 
kombinationer. 

SPECIAL BEOLINK1000 OPERATIONS 

g Back 
x Exit 

pg Guide 

hZ Green 
hX Yellow 
hC Blue  
hV Red 
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EXT-9  TILSLUTNING OG PROGRAMMERING 

Denne brugervejledning omhandler daglig brug. 

Se installationsvejledningen vedrørende tilslutning og programmering af EXT-9 converteren.  
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ONEREMOTE BETJENING I ET B&O SYSTEM 

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, Beo5 og Beo6 hvor man har 4 farvede 

funktionstaster. 

• Farvede funktionstaster. 
Den direkte betjening af de farvede taster benytter vi ofte til andre funktioner end de er 
tiltænkt. Herved opnås let betjening af nogle vigtige daglige funktioner. 
For at sende de farvede funktioner til apparatet, skal der foranstilles et O før grøn, gul, 
blå og rød. 
 
Ofte benytte de frigjorte farvede taster til følgende funktioner. Grøn benyttes ofte til EPG, 
Guide eller ligende. Rød benyttes ofte til Back, return, backup eller lignende, Blå og gul 
benyttes ofte til program step. Se vejledningen til EXT-9 converteren vedrørende det 
aktuelle apparat. 
 

• Program step (zap) op/ ned I skærm menuer. 
De fleste apparater har 4 piletaster der benyttes til at flytte rundt I skærmmenuer, op, ned, 
højre og venstre. Herudover har de et separat sæt pile til at skifte mellem programmer, 
zappe.  
 
B&O fjernbetjeninger har oftest ikke dette ekstra sæt pile til program step, hvilket er 
grunden til at vi benytter den gule og den blå pil til dette formål. 
 
Det er muligt at ændre funktionen af de farvede taster, så de sender de farvede funktioner, 
ved direkte tastning. Se afsnittet på side 5 vedrørende option programmering. 
 

Go eller Stop shiftede funktioner. 

Nogle taster har fået tildelt to eller flere funktioner. Herved bliver det 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. I brugervejledningen, 

ses hvilke taster der er konverteret, samt deres nye funktion. 


