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De volgende index met paginaverwijzingen

heeft betrekking op de inhoudsopgave van het

referentiehandboek: 

• De BeoCenter 1 installeren, 6
• De tv-kabels aansluiten, 7
• Een videorecorder aansluiten, 8
• Een decoder aansluiten, 9
• Een set-top box aansluiten, 10
• Geluid en beeld doorgeven via BeoLink,

11
• Audio- en videosystemen aansluiten, 12
• De BeoCenter 1 installeren in een 

secundaire ruimte, 14
• De BeoCenter 1 instellen voor het eerste

gebruik, 16
• Extra apparatuur aanmelden, 18

• Geprogrammeerde tv-, Satelliet- of
radiozenders wÿzigen, 20

• Zenders opnieuw afstemmen of 
toevoegen, 28

• Alleen favoriete zenders – groepen
maken, 30

• De schermvolgorde wijzigen, 31
• Instellingen voor de stand van de tv, 32
• De menutaal kiezen, 33
• Het beeldformaat aanpassen, 34
• De geluidsinstellingen aanpassen, 35
• Tijd en datum instellen, 36

• Dagelijkse bediening, 37
• Teletekstinformatie opzoeken, 40
• De dvd-speler gebruiken, 42
• Als u over een BeoCord V 8000-

videorecorder beschikt…, 48
• De radio gebruiken, 52
• Als u over een Set-top Box Controller

beschikt…, 53
• De BeoCenter 1 automatisch in- en

uitschakelen, 56
• Een geïntegreerd audiosysteem 

gebruiken, 58
• De BeoCenter 1 in een secundaire 

ruimte gebruiken, 59

• Bedienings- en aansluitpaneel, 60
• Aansluitpaneel aan de achterkant, 61
• Onderhoud van de BeoCenter 1 en de

Beo1-afstandsbediening, 62
• De Beo4-afstandsbediening 

gebruiken, 64
• Het pincodesysteem, 66
• Ter informatie..., 68
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4 Informatie over het gebruik van de BeoCenter 1

De Beo1-afstandsbediening biedt u

snelle toegang tot alle beschikbare 

bronnen en functies van de

BeoCenter 1.

Activeer de televisie, dvd-speler of

radio, blader door tv-zenders, roep

zenderlijsten op, organiseer uw

favouriete zenders in groepen of

roep teletekstpagina’s op.

Druk op de toets DISPLAY om de

displayvenster onder het

televisiescherm te activeren en om te

zien welk kanaal of welke bron actief

is.

Navigeer door schermmenu’s met

behulp van de toetsen van de Beo1

en druk op GO om een keuze te

maken.

De Beo1-afstandsbediening
gebruiken

Bekijk de basisprincipes van de Beo1-
afstandsbediening en probeer ze uit. De
functies van de toetsen worden hieronder
uitgelegd.

GO

DISPLAY

Toetsen op de Beo1

Druk hierop om omhoog en omlaag door de

opties te bladeren. Druk in schermmenu’s op �

om terug te bladeren door menu’s en submenu’s.

Druk hierop om naar links en rechts door de opties

te bladeren.

Druk hierop om de BeoCenter 1-televisie in te

schakelen. Druk op GO om uw keuze te

bevestigen, te selecteren, te starten of op te 

slaan. Druk op GO en houd deze toets ingedrukt

om een lijst met beschikbare zenders op te

roepen.

Druk hierop om de displayvenster onder het

televisiescherm te openen voor toegang tot alle

bronnen en functies of om een functie of menu te

verlaten.

Druk op DISPLAY en houd deze toets ingedrukt

voor toegang tot andere functies, bijvoorbeeld om

de televisie te draaien.

Druk hierop om het geluid harder of zachter te

zetten.

Druk hierop om het systeem uit te zetten 

(standby).

Aan de achterkant van de Beo1:
Druk hierop om de opnamefunctie rechtstreeks te

activeren, als een BeoCord V 8000-videorecorder is

aangesloten.

Druk hierop om een opname stop te zetten of om

het afspelen helemaal te stoppen.

�

�

ss tt

GO

DISPLAY

∧

∨

•

REC

STOP
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Beginnen met televisiekijken

Als u televisie wilt gaan kijken, drukt u op de
toets GO op de Beo1-afstandsbediening.

De display gebruiken

De verschillende bronnen, teletekst en de
belangrijkste functies zijn toegankelijk via de
display. In de display wordt ook informatie
gegeven over de zenderkeuze, aanpassing van
het geluidsniveau, enzovoort.

TV

GO

TV

RTL

TVGROUPS SAT

SATTV TURN

PRO7
RTL

CARTN
RAIUN
BBC1

DISPLAY

GO

GO

Druk op DISPLAY op de Beo1 om de display te

openen. Gebruik de pijltoetsen om naar links, naar

rechts, omhoog en omlaag door de beschikbare

bronnen en opties te bladeren. Druk op GO om

uw keuze op te roepen.
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Druk op DISPLAY om de display

te openen

Druk hierop om naar links of

naar rechts te bladeren in de

schermlijst

Accepteer de bron, waarna de

eerste zender verschijnt

Druk hierop om omhoog of

omlaag door de beschikbare

geprogrammeerde zenders te

bladeren

Druk tijdens het kijken op GO

om de naam of het nummer van

de huidige zender te bekijken

Open de display opnieuw om

naar andere bronnen of functies

te gaan

Blader naar links of naar rechts

om andere bronnen of functies 

te kiezen

Druk op GO om de gekozen

bron op te roepen

6

U kunt een geprogrammeerde tv-,

satelliet-*, set-top box-* of

radiozender op drie manieren

opzoeken…

– door de hele reeks

geprogrammeerde zenders te

doorlopen;

– door op het scherm een lijst op te

roepen met de geprogrammeerde

zenders;

Of

– door een groep te kiezen en door

de zenders te bladeren die u in

daarin hebt opgenomen. Ga naar

pagina 8 voor meer informatie

over groepen…

Zenders die u in een groep hebt

opgenomen verschijnen ook in de

zenderlijsten voor alle

geprogrammeerde tv-, satelliet- en

radiozenders*.

Als u de televisie aanzet, gaat u

automatisch naar de eerste bron 

in de schermlijst. Het is dus een goed

idee om uw favoriete bron op de

eerste plaats te zetten. Raadpleeg

Groepen bovenaan in de

schermvolgorde zetten voor meer

informatie over het wijzigen van de

volgorde waarin de bronnen in de

display verschijnen.

*OPMERKING! Raadpleeg het referentie-

handboek voor informatie over het afstemmen

van tv-, radio- en satellietkanalen. Satelliet- en

set-top box-kanalen zijn alleen beschikbaar als

uw tv is voorzien van een ingebouwde

satellietontvanger of Set-top Box Controller-

module.

Televisiekijken

Door geprogrammeerde zenders
bladeren

Druk op DISPLAY om de kleine display 
onder het scherm van de BeoCenter 1 te
openen en blader door de lijst met
beschikbare bronnen of functies, zoals tv of
satelliet*. Kies een bron door op GO te
drukken en blader vervolgens door de lijst
met alle geprogrammeerde zenders.

Een lijst van alle zenders bekijken

Kies een bron, bijvoorbeeld tv, druk op GO op
de Beo1-afstandsbediening en houd deze
toets ingedrukt om een complete lijst van de
beschikbare tv-zenders op te roepen. U kunt
ook een zenderlijst voor satelliet- of
radiozenders of voor zendergroepen
oproepen.

TV  PROGRAM  LIST

  1 DR2
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

select GO

Nu verschijnt de lijst met tv-zenders op het

scherm. De lijst biedt een overzicht van alle

beschikbare tv-zenders.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO

Lijst met groepen… Tv-, radio- en

satellietzenders die voor een groep zijn gekozen,

verschijnen ook in de zenderlijsten voor alle

geprogrammeerde tv-, radio- en satellietzenders.

DISPLAY
TV

ss tt

RADIO

STB

SAT

GO
RTL7

�

�

DR 2

BBC

GO
BBC

DISPLAY
SAT

ss tt

GO
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Een bron kiezen...
> Druk op GO om de BeoCenter 1 in te schakelen

en zenders te bekijken, bijvoorbeeld van de tv.

> Druk op GO en houd deze toets langer dan

twee seconden ingedrukt om de lijst met alle

geprogrammeerde tv-zenders op te roepen.

> Druk op � of � om door de zenders in de lijst

te bladeren.

> Druk op GO om de gekozen zender op te 

roepen.

> Druk op DISPLAY en ss of tt om een andere

bron te kiezen, bijvoorbeeld SAT, druk op GO
om de bron op te roepen en houd GO minimaal

twee seconden ingedrukt om de lijst met

zenders voor deze nieuwe bron op te roepen.

Als u groepen met uw favoriete zenders hebt

gemaakt, roept u de zenderlijst voor een

specifieke groep op door op GO te drukken en

deze toets ingedrukt te houden. Vervolgens

kunt u de zenderlijsten voor andere groepen

bekijken door op ss of tt te drukken.

Naar een nieuwe pagina gaan…
> Druk op ss om de gemarkeerde cursor te

verplaatsen naar PAGE. 

> Druk op � of � om door de pagina’s te

bladeren en houd de toets ingedrukt om sneller

te bladeren. 

> Druk op GO om naar de indexpagina’s (100,

200 enzovoort) te gaan.

Als u op de toets DISPLAY drukt en daardoor

teletekst verlaat voordat een pagina is

gevonden, verschijnt TEXT in de display zodra

de pagina beschikbaar is. Druk op GO om de

pagina te bekijken. Vergeet niet dat een

dergelijke mededeling niet verschijnt als u

bijvoorbeeld een andere zender kiest of

teletekst verlaat door een nieuwe bron te

kiezen, zoals V.TAPE.

Zichtbare paginaverwijzingen gebruiken…
> Verplaats de cursor naar POINT door op ss of tt

te drukken.

> Druk op GO om de cursor op de pagina te 

zetten. 

> Verplaats de cursor naar een paginaverwijzing

met behulp van de pijltoetsen.

> Druk op GO om naar die pagina te gaan. 

> Om terug te gaan via RETURN drukt u nogmaals

op GO.

Met de functie RETURN gaat u slechts één

pagina terug. Om terug te gaan naar eerder

bekeken pagina’s gebruikt u de functie PAGE.

Regelmatig bekeken pagina’s opslaan…
> Zoek een pagina op die u vaak bekijkt. 

> Verplaats de cursor op de balk naar SETUP. 

> Druk op GO om de nummers van de

beschikbare MEMO-paginaplaatsen op te

roepen. 

> Druk op GO om de huidige pagina op te slaan

op de eerste beschikbare plaats. 

> Verplaats de cursor naar BACK en druk op GO
om het instellen van MEMO-pagina’s te

verlaten.

Bladeren van subpagina’s stoppen…
> Verplaats de cursor naar HALT en druk op GO.

HALT wordt vervangen door een reeks van vier

cijfers. 

> Gebruik � en � om naar de subpagina te gaan

die u wilt zien. 

> Druk op GO om het bladeren van pagina’s weer

in te starten.

Verborgen berichten en dergelijke zichtbaar
maken…
> Verplaats de cursor op de balk naar t en druk

op GO om SETUP te wijzingen in REVEAL. 

> Druk nogmaals op GO om verborgen tekst op

de huidige pagina zichtbaar te maken.

Teletekstinformatie opzoeken

Bladeren in teletekst

U bladert door teletekstpagina’s door gebruik
te maken van de menubalk boven aan de
teletekstpagina. De BeoCenter 1 onthoudt uw
favoriete pagina’s, brengt u terug naar de
vorige pagina, maakt verborgen berichten
zichtbaar of helpt u over te schakelen naar de
teletekstdiensten van andere zenders.

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

Druk op DISPLAY op de Beo1 en houd ss en tt

ingedrukt totdat TEXT in de display verschijnt.

Druk op GO om toegang te krijgen tot teletekst en

druk op DISPLAY om teletekst te verlaten.

Naar een andere teletekstdienst schakelen…
> Gebruik ss of tt om de cursor naar PROGRAM

te verplaatsen en druk op GO om een

zenderlijst op te roepen. 

Als u MEMO-pagina’s hebt gemaakt, wordt

MEMO gemarkeerd wanneer u teletekst

inschakelt. 

Druk op � of � terwijl MEMO is gemarkeerd

om PROGRAM te zoeken.

> Druk op ss of tt om een lijst met

satellietzenders of een groep te bekijken.

> Druk op � of � om de gewenste zender te 

zoeken. 

> Druk op GO om naar een andere teletekstdienst

te gaan.
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Als u veel zenders hebt opgeslagen,

kunt u uw favoriete zenders snel

kiezen door ze in één groep te

zetten. Zo kunt u uw favoriete tv-,

radio- en satellietzenders in dezelfde

groep zetten en hoeft u niet meer

door allerlei zenders heen te lopen

die u toch niet gebruikt. 

U kunt groepen noemen naar de

mensen die ernaar kijken of

luisteren, bijvoorbeeld ‘Pa’ of ‘Sonja’,

of naar soorten zenders, zoals

‘Nieuws’ of ‘Sport’. Als u regelmatig

gebruikmaakt van groepen kunt u

GROUPS als eerste optie laten

verschijnen als u op DISPLAY drukt

op de Beo1.

Nadat u een bepaalde groep hebt

gemaakt en gekozen, bladert u

alleen door de tv-, radio-, satelliet- of

set-top box*-zenders die bij die

groep horen. Ga naar een andere

groep om een andere reeks zenders

te bekijken of schakel van GROUPS

naar TV om alle geprogrammeerde

tv-zenders te bekijken.

Zendergroepen maken

Zenders uit een groep kiezen

U krijgt toegang tot uw groepen door 
de display onder het scherm te 
activeren en GROUPS te kiezen. Druk op de
pijltoetsen om de gewenste groep te kiezen
en blader vervolgens door de zenders in die
groep.

Groepen maken

U kunt acht verschillende zendergroepen
maken in de BeoCenter 1, gegroepeerd 
op gebruiker of zendertype. Elke groep kan
maximaal 18 zenders bevatten. U kunt
‘kopieën’ van dezelfde zender opslaan in
verschillende groepen.

Druk op DISPLAY om de display

te openen

Blader naar links of naar rechts

totdat GROUPS verschijnt

Druk op GO om toegang tot uw

groepen te krijgen

Blader naar links of naar rechts

door de verschillende groepen

Als u de gewenste groep hebt

gevonden, drukt u op GO om

deze groep te kiezen

Blader omhoog of omlaag door

de zenders in die groep

Blader naar links of naar rechts

om naar een andere groep te

gaan en druk op GO om de

groep op te roepen 

Als u in een groep bent, druk dan op GO en houd

deze tæts ingedrukt om de lüst met zenders van

die groep te zien.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

GROUP1
.  .  .
.  .  .

TV  SETUP

back select GO

A

PROGRAM GROUPS

character next
accept GO

  1 DR2 DR2
  2 TV2 SKY NEWS
  3 . . . . . . . . ZDF
  4 EUROSPORT RADIO 2
  5 ZDF BBC
  6 ARD
  7 . . . . . . . .
. .
. .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

COPY TV TO MY GROUP

copy
sat/radio accept GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move
create GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

name move
create GO

*OPMERKING! Set-top box-zenders kunnen niet

met tv-, satelliet- of radiozenders worden

gecombineerd in dezelfde groep. Raadpleeg voor

meer informatie over het maken van groepen

met set-top box-zenders het hoofdstuk Als u

over een Set-top Box Controller beschikt in het

referentiehandboek.

DISPLAY
TV

ss tt

GROUPS

GO
SPORT

ss tt

MY GROUP

NEWS

GO
NEWS

�

�

TV 2

BBC

ss tt

SPORT

GO
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Als de BeoCenter 1 is ingeschakeld…
> Druk op DISPLAY om de display te openen.

> Houd ss of tt ingedrukt totdat SETUP verschijnt

en druk op GO. De optie PROGRAM GROUPS is

al gemarkeerd.

> Druk op GO.

> Druk op ss om uw groep een naam te geven en

volg de aanwijzingen onder aan het menu.

Druk op � of � om tekens in te voeren en

druk op tt of ss om naar het volgende of vorige

teken te gaan.

> Druk op GO om de naam van uw groep te 

bevestigen.

> Druk op GO om de groep te maken en te

beginnen met het kopiëren van zenders.

> Druk op tt om tv-zenders te kopiëren naar uw

groep en verder te gaan met het kiezen van

zenders.

> Druk op ss om zenders toe te voegen,

bijvoorbeeld uit de lijst met satellietzenders.

> Druk op GO om uw groep op te slaan.

> Druk op � om terug te gaan via vorige menu’s

of druk op DISPLAY om de schermmenu’s

direct te verlaten.

Als de BeoCenter 1 is ingeschakeld…
> Druk op DISPLAY om de display te openen.

> Houd ss of tt ingedrukt totdat SETUP verschijnt

en druk op GO.
> Druk op � om naar OPTIONS te gaan en druk 

op GO.

> Druk op � om naar DISPLAY SEQUENCE te

gaan en druk op GO.

> Druk op � om naar GROUPS te gaan.

> Druk op tt om bijvoorbeeld GROUPS naar 

rechts te verplaatsen.

> Druk op � om GROUPS op de gewenste positie

te zetten als eerste optie in de schermlijst.

> Druk op ss om GROUPS terug te zetten in de

schermlijst als eerste optie.

> Verplaats nu de optie bijvoorbeeld TV, waarmee

GROUPS van plaats heeft gewisseld naar een

andere positie en ga desgewenst door met het

aanpassen van de schermvolgorde.

> Nadat u de schermvolgorde hebt ingesteld,

drukt u op GO om de gekozen schermvolgorde

op te slaan.

> Druk op � om terug te gaan via vorige menu’s

of druk op DISPLAY om de schermmenu’s

direct te verlaten.

Groepen bovenaan in de
schermvolgorde zetten

Als u van plan bent om vaak groepen te
gebruiken bij het bekijken van uw favoriete
tv- of satellietzenders, kunt u het onderdeel
GROUPS verplaatsen in de schermvolgorde,
zodat dit onderdeel als eerste optie verschijnt
wanneer u op DISPLAY drukt op de Beo1-
afstandsbediening.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND

TV  SETUP

back select GO

move
store GO

STAND POSITIONS

CONNECTIONS

SOUND

CLOCK

BEOLINK

DISPLAY SEQUENCE

MENU  LANGUAGE

RADIO
DVD
TV

OPTIONS

back select GO

RADIO
DVD
TV
TEXT
TURN
SETUP
GROUPS
STB

DISPLAY SEQUENCE

*OPMERKING! U kunt alleen satelliet- of set-top

box-zenders ontvangen als de BeoCenter 1 is

voorzien van een ingebouwde satellietontvanger

of Set-Top Box Controller-module.
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Met de BeoCenter 1 kunt u dvd-

schijven, video-cd’s en audio-cd’s

afspelen.

U laadt deze schijven via de LOAD-

balk onder het televisiescherm en 

u bedient de afspeelfuncties zoals

spoelen, ander hoofdstuk kiezen,

dvd-schijfmenu openen, afspelen

pauzeren en vertraagd afspelen via

de Beo1-afstandsbediening.

De afgebeelde werkbalk voor de

dvd-speler op het scherm biedt

toegang tot extra functies, zoals

camerahoek of ondertitels,

hoofdstukken kiezen enzovoort, als

deze functies op uw dvd beschikbaar

zijn. De werkbalk biedt tevens

informatie over de huidige

instellingen voor deze functies.

De dvd-speler gebruiken

Schijven laden en afspelen

U laadt een schijf in de dvd-speler via de
LOAD-balk op het bedieningspaneel onder
het televisiescherm.

Tijdens het afspelen van een dvd of
audio-cd…

U kunt voor- en achteruitspoelen, het
afspelen pauzeren, andere hoofdstukken of
tracks kiezen en een dvd-schijfmenu bekijken
via de Beo1-afstandsbediening.

Een dvd of cd laden en beginnen met
afspelen…
> Druk op de LOAD-balk op het toetsenpaneel.

De lade schuift naar buiten en op de

displayvenster verschijnt de aanwijzing om een

schijf te plaatsen.

> Plaats een schijf in de lade.

> Druk op de LOAD-balk en houd deze ingedrukt

totdat de lade geheel is ingetrokken. Het

afspelen begint nu automatisch*.

Of

> Druk eenmaal op de LOAD-balk om een schijf

te laden zonder dvd als bron te kiezen,

bijvoorbeeld als u naar de televisie kijkt en de

dvd later wilt afspelen.

*Opmerking: Als de dvd-speler het formaat van

een geladen schijf niet herkent, wordt deze

uitgeworpen en verschijnt DVD LOAD in de

display. Controleer de schijf op fouten. Raadpleeg

pagina 62 van het referentiehandboek voor meer

informatie over de behandeling van dvd-schijven.

Het afspelen van een dvd of cd pauzeren of
stoppen…

Druk tijdens het afspelen op GO

om het afspelen van een dvd of

audio-cd tijdelijk te pauzeren

Druk nogmaals op GO om het

afspelen te hervatten, of…

…druk op STOP om het afspelen

volledig te stoppen

Als het afspelen volledig is

gestopt, drukt u op GO om het

afspelen weer van voren af aan

te beginnen

Als u na een onderbreking het afspelen van een

geladen schijf opnieuw start, wordt u gevraagd of

het afspelen moet worden hervat op het punt van

onderbreking. In een venster in de linkerboven-

hoek van het scherm staat RESUME. Druk op GO

om het afspelen te hervatten. Als u niet op GO

drukt, begint het afspelen na een paar seconden

automatisch vanaf het begin van de schijf.

Snel of langzaam door een dvd of cd
spoelen…

Druk op ss of tt om tijdens het

afspelen vooruit of achteruit te

spoelen

Druk nogmaals om de snelheid

te wijzigen

Druk op GO om het afspelen te

hervatten

GO 

GO

STOP

GO

ss tt

ss tt

GO

LOAD-balk
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Andere dvd-hoofdstukken of cd-tracks
wijzigen…

Druk op � of � voor het

volgende of vorige hoofdstuk of

de volgende of vorige track

Druk herhaaldelijk op � of �

om meerdere stappen te doen

Het afspelen van het nieuwe

hoofdstuk of de nieuwe track

begint automatisch

Het dvd-schijfmenu bekijken…
Druk op GO en houd deze toets

ingedrukt totdat het schijfmenu

op het scherm verschijnt

Gebruik de pijltoetsen om

binnen het schijfmenu van de

ene functie naar de andere te

gaan

Druk op GO om uw keuze in te

voeren

Sommige dvd-schijven bieden speciale functies die

tijdelijk beschikbaar zijn tijdens het afspelen, zoals

extra filmscènes. Deze functies kunnen vergezeld

gaan van een zichtbare aanwijzing die u laat

weten dat ze beschikbaar zijn. Druk in zulke

gevallen tweemaal snel achter elkaar op GO om

een keuze te maken.

11

De werkbalk op het scherm

De functies van de dvd-speler zijn
toegankelijk via een werkbalk boven aan het
scherm. Kies andere hoofdstukken of titels,
ondertitels of camerahoeken. Zoom in op een
deel van het beeld of spoel voor- en achteruit
op een schijf.

�

�

�

�

GO

�

ss tt

�

GO

De symbolen van de werkbalk…

Het menu voor persoonlijke instellingen

Titel- of tracknummer

Hoofdstuknummer

Afspeeltaal

Ondertiteltaal

Camerahoek

Zoom

Selectie van favoriete tracks*

Geluidsinstellingen

Stilstaand beeld

Vertraagd afspelen

Vooruit of achteruit spoelen

Tijdzoekfunctie*

*Deze functies zijn, als ze worden afgebeeld op

de werkbalk, alleen toegankelijk via de Beo4-

afstandsbediening. Raadpleeg pagina 64 van het

referentiehandboek voor meer informatie over

het gebruik van de Beo4-afstandsbediening.

resume

1 1 1 1 no off

off st

1 1 1 1 no off

De werkbalk op het scherm bekijken…
> Druk tijdens het afspelen op DISPLAY om de

display te openen. DVD MENU staat al

afgebeeld.

> Druk op GO om de werkbalk op te roepen.

> Druk op ss of tt om door de functies te

bladeren. Als u herhaaldelijk op tt drukt,

verschijnen er nog meer functies.

> Druk op � of � om uw instellingskeuzen te

bekijken en druk op GO om een keuze in te

voeren.

> Druk op DISPLAY om de werkbalk te 

deactiveren.

Het Feedback-venster…
Alternatieve camerahoek in gebruik.

Deze functie is alleen beschikbaar op

bepaalde dvd-schijven.

Het afspelen van een schijf wordt hervat

op het punt waarop het afspelen eerder

werd onderbroken.

Ongeldige actie. Dit symbool verschijnt

als u bijvoorbeeld probeert om de

werkbalk op te roepen tijdens een

verplichte trailer voorafgaand aan een

dvd-film.
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De beschikbare radiostations worden

automatisch geprogrammeerd als de

BeoCenter 1 voor de eerste keer

wordt geïnstalleerd.

Als de stations eenmaal zijn

geprogrammeerd, kunt u naar keuze

de display activeren en door de

geprogrammeerde zenders bladeren

of de volledige lijst op het scherm

oproepen en daaruit het gewenste

station kiezen.

OPMERKING! Raadpleeg het hoofdstuk Zenders

opnieuw vastleggen of nieuwe zenders

toevoegen im het referentiehandboek voor meer

informatie over het afstemmen van extra

zenders.

De radio gebruiken

Naar geprogrammeerde zenders
luisteren

Om de ingebouwde radio te activeren kiest u
RADIO als bron. De laatste zender waarnaar u
hebt geluisterd, wordt automatisch
ingeschakeld.

Een lijst van alle zenders bekijken

Kies RADIO als bron en roep een zenderlijst
op voor een compleet overzicht van de
beschikbare radiostations.

Druk op DISPLAY om de 

display te openen. Druk zo

nodig op ss of tt totdat RADIO

verschijnt

Accepteer de bron, waarna het

eerste kanaal wordt ingeschakeld

Blader omhoog of omlaag door

de beschikbare

geprogrammeerde kanalen

Druk op GO om de naam of het

nummer van het huidige kanaal

te zien

Open de display opnieuw om

naar andere bronnen of functies

te gaan

Blader naar links of naar rechts

om andere bronnen of functies

te kiezen

Druk op GO om ze op te

roepen

DISPLAY
RADIO

GO
P 3

�

�

P 1

P 4

GO
P 4

DISPLAY
SAT

ss tt

GO

RADIO  PROGRAM  LIST

  1 P1
  2 P2
  3 P3
  4 P4
  5 STRUER
  6 MVEST
  7 . . . . . . . .
  8 . . . . . . . .
  9 BBC1
10 . . . . . . . .
11 SR1
12 SR2
13 SR3
14 . . . . . . . .
15 VIBORG
16 NRK1
17 NRK2
18 NRK3

select GO
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Een zenderlijst bekijken…
> Druk op DISPLAY om de display te openen.

> Houd ss of tt ingedrukt totdat RADIO 

verschijnt.

> Druk op GO om RADIO als bron te kiezen.

> Druk op GO en houd deze toets ingedrukt om

de lijst met radiozenders op te roepen.

> Druk op � of � om door de zenders in de lijst

te bladeren en druk op GO om een keuze in te

voeren.

> Herhaal de procedure als u de zenderlijst voor

een nieuwe bron wilt oproepen.

Om de zenderlijst voor een bepaalde groep op te

roepen kiest u GROUPS als bron, drukt u op GO

en houdt u deze toets ingedrukt. U kunt

vervolgens de zenderlijsten voor alle andere

groepen rechtstreeks bekijken door herhaaldelijk

op ss of tt te drukken.

Het geluidsniveau of de stand van de tv aanpassen

Het geluidsniveau aanpassen of
uitschakelen

Terwijl u naar de televisie of naar een dvd-
film kijkt of naar de radio of een audio-cd
luistert, kunt u op elk gewenst moment de
geluidssterkte aanpassen of het geluid
volledig uitschakelen.

De BeoCenter 1 naar links of naar
rechts draaien

U kunt de BeoCenter 1 naar links of naar
rechts draaien via de afstandsbediening. Stel
de hoek van de BeoCenter 1 zodanig in dat u
recht voor de tv zit en alle kijkers de best
mogelijke gezichtshoek hebben.

Druk op ∧ of ∨ om het geluid

harder of zachter te zetten

Druk in het midden van de toets

∧ en ∨ om het geluid uit te

schakelen

Druk nogmaals op ∧ of ∨ om

het geluid weer in te schakelen

∧

∨

VOL 26

∧

∨

MUTE

∧

∨

Druk op DISPLAY en houd deze

toets ingedrukt om de display te

openen

Druk hierop totdat TURN

verschijnt

Druk op GO om de BeoCenter 1

te draaien

Druk hierop om de BeoCenter 1

naar links of naar rechts te

draaien

DISPLAY

ss tt

TURN

GO
ss TURN  tt

ss tt
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