Beokompatible funktioner med

Oneremote Interface Type 2804
Beolink 1000

Funktion

Da en Beolink 1000 fjernbetjening
ikke har så mange taster som
Dreambox modtagerens originale
fjernbetjening, har visse taster fået
dobbelt funktioner. For at skifte til en
tasts alternative funktion skal der først
trykkes p.
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Beolink 1000

Funktion

I tabellen til højre jævnføres specielle
tastfunktioner for Beolink 1000 med
den originale fjernbetjenings. For at
opnå optimal betjening med en
Beolink 1000 må man således være
fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens
brugermanual.
Modtageren tænder automatisk, når
den indgang på TV’et, hvor den er
tilsluttet, vælges. Indgangen, som her
betegnes i, kan være VTAPE, DVD,
SAT osv. Vi kalder denne funktion for
i.
Der findes således ingen fysisk knap
på Beolink 1000 mærket Source..

til Dreambox DM 7000

Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen . Oneremote producerer interface
moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningssystem.

Betjening med Beolink 1000
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Beo4

Nye muligheder

Bang & Olufsen fjernbetjeninger

Betjening med Beo4

Med EXT interface modulet fra www.
oneremote.dk tilsluttet din Dreambox
modtager/dekoder og et Bang & Olufsen TV
opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu
betjene din modtager med din almindelige
Bang & Olufsen fjernbetjening.

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV
kan modtageren betjenes via dette TV med
din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000
eller Beo4.

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så
q
mange taster som Dreambox modtagerens
e
originale fjernbetjening, har visse Beo4
taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til
en tasts alternative funktion skal der først
oQ
trykkes O.
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I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernoo
betjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Med Beo4 er betjeningen dog mere
overskuelig, hvorfor den også anbefales til
betjening af denne modtager.

Betjening i et Beolink videosystem
Klar til brug
Modtageren tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV’et med det specielle EXT scartkabel
og adapter.
Den medfølgende strømforsyning tilsluttes
EXT kablets stik samt 230 V netspænding.
IR-dioden klæbes fast under modtagerens
front så tæt på dens IR-modtager som
muligt.

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem,
hvor linksystemets centrale satellitmodtager
kan betjenes via systemets Bang & Olufsen
TV apparater, opnås fuld betjening fra alle
linkrum.
*Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med
en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et
Bang & Olufsen TV.

Efter korrekt aktivering af TV’ets AVtilslutning er modtageren klar til betjening.
Se eventuelt TV’ets brugervejledning
angående aktivering af AV-tilslutningen.
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For at opnå optimal betjening med en Beo4
må man således være fortrolig med den
originale fjernbetjenings funktioner og
betjeningssekvenser, der fremgår af
modtagerens brugermanual.
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Modtageren tænder automatisk, når den
indgang på TV’et, hvor den er tilsluttet,
vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan
være VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder
denne funktion for i.
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Der findes således ingen fysisk knap på
Beolink 1000 mærket Source.
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Har B&O TV’et ikke en ledig brugbar AV
stikdåse, anbefales en udvidelse med en
Oneremote AV Selector.
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