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Setup vejledning til OneRemote RMB4 konverter 

Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan 
ethvert LG TV betjenes med denne fjernbetjening. Forskellige betjeningsoptioner er beskrevet 
nedenfor. 

Der hører 4 forskellige vejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger: 

Brugervejledning TV Til Beo4 med Otast.   . 

Brugervejledning TV Til Beo4 med =tast.  

Setup vejledning Til optionsvalg. 

Installationsvejledning Til montering af RMB4 konverteren i Beo4.  

 

 

Kanal op/ned (zapping) 

Når RMB4 er monteret I en Beo4 med Otast, er dennes farvede taster pga. manglende ledige Beo4 
taster blevet tildelt nye funktioner.  Kanal op/ned kan indstilles til at bruge et af to forskellige sæt taster 
ved at vælge en af nedennævnte optioner: 

Kanal op/ned optionsoversigt. 

Vælg det ønskede sæt  taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:  

Lmq90w  Wog  R taster = menu-manøvrering op/ned 

D og  F          taster = kanal op/ned 

Lmq91w W og  R  taster = kanal op/ned 

D og  F  taster = menu-manøvrering op/ned 
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DTV Apple option 

Når der tastes DTV eller SAT, skifter LG TV’et til en HDMI source. Herefter skifter Beo4 til at sende Apple IR-
kommandoer, der kan betjene diverse Docks, AppleTV og MAC computere. 

Apple options 

Vælg det ønskede sæt  taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:  

Lmq40w  Apple funktion slået fra. 

Lmq41w Apple funktion slået til. 

 

DTV kilde valg 

Når der tastes DTV eller SAT, skifter LG TV’et til en HDMI source. Med disse options vælges hvilken kilde 
TV’et skifter til. 

Apple options 

Vælg det ønskede sæt  taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:  

Lmq50w HDMI 

Lmq51w HDMI 1 

Lmq52w HDMI 2 
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Instilling af RMB4’s lydreguleringsoptioner 

Når der tastes t, tændes TV’et automatisk.  

Hvis der er en Bang & Olufsen audio master i samme 
rum som TV’et, er det muligt at anvende den til 
gengivelse af TV’ets lyd. 

Tabellen nedenfor viser, hvordan OneRemote RMB4 
via valg af en af de nævnte optioner styrer 
lydreguleringen. 

Enkelte optioner muliggør også tænding af B&O 
apparater samtidig med, at t vælges. Lydsignalet 
fra TV’et sendes via et ”line til DataLink kabel” eller et 
”line til RCA Phono kabel” til en indgang på audio 
masteren. 

Lydkvaliteten forbedres normalt signifikant ved at flytte gengivelsen til audiosystemet. 

 

 

Lydreguleringsoptioner 

Tast én af følgende sekvenser inden for 10 sekunder: 

Lydgengivelse 

Højttaler placering. 

Lydstyring 

Signaler fra Beo4. 

Lmq00w Ingen regulering Ingen signaler 

Lmq01w LG TV’ets Sendes i LG format 

Lmq02w B&O  B *1 Til Bi B&O format 

Lmq03w B&O c*2 Til ci B&O format 

 

*1 Når ttastes, sender Beo4 en tænd kommando til TV’et. Samtidig sender Beo4 en B kommando til en Bang & 
Olufsen audio master, der tændes/skifter til denne indgang. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle 
lydstyringssignaler til B&O audio masteren.  

*2 Når ttastes, sender Beo4 en tænd kommando til TV’et. Samtidig sender Beo4 en c kommando til et Bang & 
Olufsen system. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle lydstyringssignaler til B&O systemet. Via en BeoLink 
Active kan lyden således flyttes fra TV’et til et sæt B&O PowerLink aktive højttalere. 

 


