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Als in uw BeoVision 1 een Set-top

Box Controller is ingebouwd en er

een set-top box op is aangesloten,

kunt u de Beo1-afstandsbediening

gebruiken om toegang te krijgen tot

de programma's en functies die uw

set-top box biedt.

Sommige functies zijn direct beschik-

baar via de Beo1 als u de set-top box

inschakelt. Extra functies zijn beschik-

baar via het Set-top Box Controller-

menu dat u op het scherm kunt

oproepen.

Als u over een Set-top Box Controller beschikt...

Een set-top box gebruiken

Via de Beo1-afstandsbediening biedt de Set-
top Box Controller toegang tot de functies
van uw set-top box, ongeacht het merk set-
top box.
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Het menu Set-top Box Controller oproepen...
Druk op ss of tt totdat er STB op het scherm staat

en druk op GO om STB als uw bron te kiezen

Druk op DISPLAY en houd deze toets ingedrukt

totdat het menu Set-top Box Controller op het

scherm verschijnt

Druk op � of � om naar een functie te gaan en

druk op GO om de functie te kiezen

Attentie: als u in de GROUPS-modus een functie in

het Set-top Box Controller-menu kiest, verlaat u de

GROUPS-modus

Directe toegang tot de set-top box-functies
via de Beo1...
Druk op ss of tt totdat er STB op het scherm staat

en druk op GO om STB als uw bron te kiezen

Druk eenmaal op GO in de STB-modus en vervol-

gens op � of � om door de zenders heen te

lopen

Druk eenmaal op GO terwijl het menu op het

scherm staat en vervolgens op ss of tt om door de

menupagina’s heen te lopen

Druk op GO en houd deze toets ingedrukt om de

Program Guide of het kopje Now-next op het

scherm op te roepen, afhankelijk van uw set-top

box

Het Set-top Box Controller-menu biedt toegang tot

functies die specifiek zijn voor uw betreffende set-

top box. Druk op � of � op de Beo1 om naar de

gewenste functie te gaan en druk op GO om uw

keuze te activeren. Andere functies zijn direct toe-

gankelijk via de Beo1.

Attentie: als een set-top box-functie vereist dat u

een nummercode invoert, gebruik daarvoor dan

de afstandsbediening die bij de set-top box

wordt geleverd.

 

•
 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

•
 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

42

U kunt de Groups-functie van de

BeoVision 1 gebruiken om op een-

voudige wijze toegang te krijgen tot

uw set-top box-zenders.

Om een set-top box-zendergroep te

maken, dient u te beschikken over de

zendernummers die bij uw set-top

box zijn geleverd.

Nadat u een groep hebt gemaakt en

gekozen, kunt u door de set-top box-

zenders heenlopen die u in de groep

hebt opgeslagen.

Raadpleeg pagina 26 voor meer

informatie over het maken van groe-

pen van tv- of satellietzenders.

Zendergroepen voor de set-top box maken

Een zendergroep maken

U kunt maximaal 8 verschillende zendergroe-
pen maken in de BeoVision 1. Elke groep kan
maximaal 18 set-top box-zenders bevatten.
Een zender kan in verschillende groepen wor-
den opgeslagen.

Een groep maken...
Druk op DISPLAY om het venster te openen en

druk op ss of tt totdat er STB op het scherm staat.

Druk op GO om STB als uw bron te kiezen

Druk op DISPLAY om het venster te openen en

druk op ss of tt totdat er SETUP op het scherm

staat. Druk op GO om het STB SETUP-menu op

het scherm op te roepen

PROGRAM GROUPS is reeds gemarkeerd

Druk op GO om het PROGRAM GROUPS-menu op

het scherm op te roepen

Druk op ss om uw groep een naam te geven en

volg de instructies die onder het menu worden

weergegeven. Druk op � of � om tekens te kie-

zen en op ss of tt om naar het volgende of vorige

tekenveld te gaan...

Druk op GO om de naam van uw groep te

bevestigen

Attentie: als u uw groep een naam geeft, wordt

altijd de bronaanduiding STB toegevoegd.

ATTENTIE: Set-top box-zenders zijn alleen

beschikbaar als uw tv is voorzien van een inge-

bouwde Set-top Box Controller en er een set-top

box op is aangesloten.
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PROGRAM GROUPS

name move
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. . .

PROGRAM GROUPS

name move
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Druk op GO om een groep te maken en zenders

te kiezen

Druk op � of � om het nummer van de gewen-

ste set-top box-zender te kiezen

Druk op ss of tt om door de nummervelden heen

te lopen

Nadat het nummer is ingevoerd drukt u op tt om

de zender een naam te geven*.

Volg de instructies die onder het menu worden

weergegeven; druk op � of � om tekens te kie-

zen of op ss of tt om naar het volgende of vorige

tekenveld te gaan...

Druk op Go om de naam van de zender te bevesti-

gen en door te gaan met het invoeren van het

nummer van de volgende zender in de groep...

*Attentie: als u de set-top box-zender geen naam

geeft, wordt alleen het zendernummer weergege-

ven wanneer u de set-top box-zendergroep op het

scherm oproept.
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edit move
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