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Technische	specificaties,	functies	en	het	
gebruik	van	deze	functies	kunnen	zonder	
voorafgaande	kennisgeving	worden	gewijzigd.

Dit product is conform de bepalingen van de 
Richtlijnen 1999/5/EC en 2006/95/EC. 
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De Beo4-afstandsbediening 
gebruiken 
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Op de display op de Beo4 kunt u steeds 
zien welk apparaat u op dat moment 

bedient. U kunt op de display ook extra 
“toetsen” oproepen voor verschillende 

functies en apparaten

Apparaat- en opnametoetsen

Cijfertoetsen en toetsen voor teletekst en 
schermmenu’s

Besturingstoetsen binnen de  
stervormige toets

Volume-, stop- en exit-toetsen en de toets 
LIST voor het oproepen van de extra 
“toetsen” op de display van de Beo4



De	Beo4	is	een	afstandsbediening	waarmee	u	
gemakkelijk	uw	Bang	&	Olufsen	audio-	en/of	
videosysteem	kunt	bedienen.	

De	dagelijkse	bediening	vindt	plaats	door	op	
een	enkele	toets	te	drukken	op	de	Beo4,	of	
door	op	een	paar	toetsen	te	drukken	in	een	
logische	en	eenvoudige	volgorde.	

De	display	van	de	Beo4	informeert	u	over	
welke	bron	u	bedient,	zoals	TV,	RADIO,	een	
DVD-speler	of	zelfs	de	verlichting…

Maar	de	Beo4-afstandsbediening	biedt	meer	
functies	dan	de	toetsen	doen	vermoeden:	 
Er	kunnen	extra	bronnen	worden	ingeschakeld 
en	ook	zijn	er	via	de	display	extra	functies	
beschikbaar.	‘Toetsen’	voor	deze	functies	
kunnen	worden	opgeroepen	op	de	display	
door	te	drukken	op	de	knop	LIST.

U	zult	merken	dat	de	bediening	van	de	Beo4	
eenvoudig	is,	ongeacht	of	u	de	toetsen	van	
de	Beo4	gebruikt	voor	dagelijkse	bediening	
of	voor	het	oproepen	van	extra	‘toetsen’	in	
de	display	voor	functies	of	bronnen	…	

Op de Bang & Olufsen website vindt u een lexicon 
over de extra Beo4-toetsen. 
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De Beo4-
afstandsbediening. Alle 
toetsen die vaak worden 
gebruikt, bevinden zich 
rondom de stervormige 
toets, midden op de 
afstandsbediening.



Dagelijkse en geavanceerde bediening met 
Beo4-toetsen 
De	toetsen	op	de	Beo4-afstandsbediening	
zijn	handig	gegroepeerd	voor	dagelijkse	
bediening	…	

Brontoetsen … TV, DTV (SAT*), V MEM (VTAPE*), 
RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE*), en LIGHT 
worden gebruikt voor het inschakelen van 
audio- en videoproducten van Bang & Olufsen, 
andere audio/videosystemen en de Bang & 
Olufsen-lichtbediening. Bepaalde extern 
aangesloten producten moeten mogelijk worden 
ingeschakeld via de LIST-toets en verdere relevante 
‘toetsen’ of aanwijzingen weergegeven in de 
Beo4-display.

RECORD-toets … bevindt zich dicht bij de 
brontoetsen zodat u eenvoudig kunt opnemen 
op een video- of audiorecorder. 

Cijfertoetsen … 0 tot en met 9 kunnen worden 
gebruikt voor het invoeren van getallen, 
bijvoorbeeld voor het selecteren van het exacte 
nummer van een televisie- of radioprogramma, 
voor het selecteren van teletekstpagina’s, voor 
het selecteren van specifieke nummers op een 
CD of DVD of voor het selecteren van een 
specifieke audio- of videoopname. 

TEXT- en MENU-toetsen … geven toegang tot 
de teletekst op uw Bang & Olufsen-televisie en 
roepen de schermmenu’s op voor uw Bang & 
Olufsen videoproducten. 

OPMERKING! Toetsen voorzien van een * zijn 
alleen van toepassing op vorige versies van de 
Beo4-afstandsbediening.

Beo4-toetsen in detail … 
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Bedieningstoetsen in de stervormige toets … 
 en  … hiermee kunt u tussen 
programmanummers of tracks bladeren. Op 
sommige audiosystemen fungeren ze als Aan- of 
Uit-toetsen voor de functies RANDOM (willekeurig 
afspelen), REPEAT (herhaald afspelen) of EDIT 
(bewerken).
 en  … hiermee kunt u doorspoelen of van 
opname of disk wisselen. De toetsen hebben 
verschillende functies afhankelijk van uw Bang & 
Olufsen audio- of videosysteem. Raadpleeg voor 
meer informatie de handleiding van uw systeem. 

GO-toets … wordt gebruikt voor het accepteren 
van verschillende soorten bedieningen en voor 
het afspelen van de bron die wordt getoond in 
de Beo4-display. 

Gekleurde toetsen … zijn voor speciale 
bedieningen. In de handleiding van uw Bang & 
Olufsen-product wordt uitgelegd wanneer en 
hoe u de toetsen kunt gebruiken. 

De toetsen Volume, Stop en Exit; en de toets 
LIST om extra ‘toetsen’ op te roepen in de 
Beo4-display … 
Volumetoets …  en  in het midden zetten het 

geluid van de luidsprekers harder of zachter. 
Druk op de volumetoets in het midden om de 
luidsprekers compleet uit te schakelen, druk 
nogmaals op de toets om het geluid weer in te 
schakelen. 

STOP-toets … wordt gebruikt voor verschillende 
stopfuncties, bijvoorbeeld om het afspelen van 
een bron te stoppen. 

EXIT-toets … sluit de displaybediening van de 
Beo4 af; en verwijdert de schermmenu’s. 

LIST-toets … door herhaaldelijk op LIST te drukken, 
worden extra ‘toetsen’ voor functies of bronnen 
weergegeven in de Beo4-display. 

Stand-bytoets • … de rode stand-bytoets schakelt 
uw Bang & Olufsen systeem uit.

TEXT 0 MENU

LIST EXIT

GO

LIST EXIT

STOP

GO
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Met	de	Beo4-toetsen	kunt	u	rechtstreeks	een	
groot	aantal	functies	op	afstand	bedienen.	
Daarnaast	biedt	de	Beo4-display	toegang	tot	
nog	meer	functies.	

Elke	keer	als	op	de	Beo4-display	een	bron	staat 
vermeld	(TV,	RADIO,	etc.),	kunt	u	met	de	
LIST-toets	ook	andere	functies	voor	die	bron	
op	de	display	oproepen	en	die	bron	bedienen,	
net	alsof	u	er	wat	extra	toetsen	bij	krijgt.	U	kunt 
met	de	Beo4	ook	andere	apparaten	inschakelen 
als	die	op	de	televisie	zijn	aangesloten.

U	kunt	de	Beo4	aanpassen	aan	de	televisie	 
en	de	volgorde	vastleggen	waarin	deze	extra	
functies	verschijnen	als	u	ze	oproept.	

De	Beo4	bevat	weliswaar	een	lijst	van	alle	
extra	audio-	en	videofuncties	van	Bang	&	
Olufsen,	maar	alleen	de	functies	die	worden	
ondersteund	door	het	Bang	&	Olufsen-product 
werken	als	u	ze	op	de	Beo4-display	oproept.

De Beo4 aanpassen ... 9

Op de Bang & Olufsen 
website vindt u een 
lexicon over de extra 
Beo4-toetsen. 



De Beo4 instellen 
Als	u	een	nieuwe	Beo4	koopt,	kunt	u	deze	
ook	voor	uw	televisie	instellen.	

> Houd de stand-bytoets ingedrukt. 
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4. 
> Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de 

display. 
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat CONFIG? 

verschijnt op de Beo4-display. 
> Druk op GO	om het type configuratie te kunnen 

selecteren. 
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat VIDEO? 

verschijnt op de Beo4-display. 
> Druk op GO	om de videoconfiguratie te openen. 
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat VIDEO4 

verschijnt op de Beo4-display. 
> Druk op GO	om de configuratie op te slaan. 
> Nu verschijnt STORED om aan te geven dat de 

configuratie is opgeslagen. U verlaat automatisch 
de Beo4-instelfunctie. 

>> De Beo4 aanpassen ... 10



Een extra ‘toets’ toevoegen 
Als	u	een	nieuwe	functie	toevoegt	aan	de	
lijst	met	Beo4-functies,	kunt	u	deze	nieuwe	
‘toets’	oproepen	op	de	display	van	de	Beo4-
afstandsbediening.

> Houd de stand-bytoets ingedrukt. 
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4. 
> Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de 

display. 
> Druk op GO om de lijst met beschikbare ‘toetsen’ 

weer te geven die u kunt toevoegen. De eerste 
‘toets’ verschijnt op de display en knippert. 

> Druk op  of  om verder of terug te bladeren 
in de lijst met alle extra ‘toetsen’. 

> Druk op GO om de ‘toets’ toe te voegen en deze 
op de vooraf ingestelde plaats of als eerste ‘toets’ 
in de lijst te zetten of … 

> … druk op 1 – 9 om de ‘toets’ in te voegen op 
een bepaalde plaats in de lijst. 

> Nu verschijnt ADDED om aan te geven dat de 
‘toets’ is toegevoegd. U verlaat automatisch de 
Beo4-instelfunctie.  

GO 3 
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Een extra ‘toets’ 
toevoegen aan de 
Beo4-afstandsbediening, 
naar keuze bovenaan 
of op een bepaalde 
plaats in de lijst. 



Extra ‘toetsen’ verplaatsen 
U	kunt	de	volgorde	veranderen	waarin	de	
extra	‘toetsen’	verschijnen	als	u	op	LIST	
drukt.	

> Houd de stand-bytoets ingedrukt. 
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4. 
> Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de 

display. 
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat MOVE? 

verschijnt op de Beo4-display. 
> Druk op GO	om de lijst met extra ‘toetsen’ te 

openen. De eerste ‘toets’ wordt op de display 
afgebeeld. 

> Druk op  of  om verder of terug te bladeren 
in de lijst met extra ’toetsen’. 

> Druk op GO	om de afgebeelde ‘toets’ te 
verplaatsen en als eerste in de lijst te zetten 
of … 

> … druk op 1 – 9 om de ‘toets’ te verplaatsen 
naar een bepaalde plaats in de lijst. 

> Nu verschijnt MOVED om aan te geven dat de 
‘toets’ is verplaatst. U verlaat automatisch de 
Beo4-instelfunctie. 

>> De Beo4 aanpassen ... 

GO 3 
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Extra ‘toetsen’ 
verplaatsen, naar keuze 
bovenaan of op een 
bepaalde plaats in de 
lijst. 



Een extra ‘toets’ verwijderen 
U	kunt	een	of	meer	extra	‘toetsen’	
verwijderen	die	beschikbaar	zijn	als 
u	op	LIST	drukt.	

> Houd de stand-bytoets ingedrukt. 
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4. 
> Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de 

display. 
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat REMOVE? 

verschijnt op de Beo4-display. 
> Druk op GO	om de lijst met extra ‘toetsen’ te 

openen. De eerste ‘toets’ wordt op de display 
afgebeeld. 

> Druk op  of  om verder of terug te bladeren 
in de lijst met extra ’toetsen’. 

> Druk op GO	om de ‘toets’ te verwijderen die 
wordt afgebeeld op de display. 

> Nu verschijnt REMOVED om aan te geven dat 
de ‘toets’ is verwijderd. U verlaat automatisch 
de Beo4-instelfunctie. 
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>> De Beo4 aanpassen ... 

De Beo4 configureren voor gebruik met een 
ander audio- of videosysteem  
Uw	Beo4	is	in	de	fabriek	geconfigureerd	voor	
VIDEO4	maar	u	kunt	de	Beo4	configureren	
voor	gebruik	met	elk	type	Bang	&	Olufsen-
audio-	of	videosysteem.	

Om de Beo4 opnieuw te configureren ...
> Houd de stand-bytoets ingedrukt. 
> Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie 

van de Beo4. 
> Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de 

display. 
> Druk herhaaldelijk op LIST totdat CONFIG? 

verschijnt op de Beo4-display. 
> Druk op GO	om het type configuratie (video of 

audio) te kunnen selecteren. 
> Druk op LIST totdat VIDEO? of AUDIO? in de 

display verschijnt. 
> Druk op GO	om de audio- of videoconfiguratie 

te openen. 
> Druk op LIST totdat de gewenste configuratie 

in de display verschijnt. 
 Of druk op een bedieningstoets    of  

om verder of terug te bladeren in de lijst met 
beschikbare configuraties. 

> Druk op GO	om de configuratie op te slaan die 
wordt afgebeeld op de display. 

Als STORED in de display verschijnt, is de configuratie 
gewijzigd en verlaat u automatisch de instelling 
van de Beo4 …  

14



VIDEO1:	BeoVision	9,	BeoVision	5,	
BeoVision	4,	BeoSystem	1,	BeoVision	3	–	
32"-scherm,	BeoVision	Avant,	BeoCenter	AV5, 
BeoCenter	AV	9000,	Oudere	modellen	van	
de	BeoVision	MX	
VIDEO2:	BeoVision	6,	BeoVision	3	–	28"-scherm, 
BeoVision	1,	BeoVision	1	Link,	BeoCenter	1,	
BeoVision	MX4200/8000	
VIDEO3:	Videoproducten	voor	de	
Amerikaanse	en	Taiwanese	markten	
VIDEO4:	BeoVision	8,	BeoSystem	3	
AUDIO1:	Andere	audiosystemen	dan	
BeoSound	9000	
AUDIO2:	BeoSound	9000	

AUDIO 
BASIC:	alle	andere	audiosystemen	
BeoSound	9000	
BS9000:	BeoSound	9000	

VIDEO 
AVANT:	BeoVision	Avant	
AVANTUS:	BeoVision	Avant	US	
AV5:	BeoCenter	AV5	
BC1:	BeoCenter	1	
BV1:	BeoVision	1	
MX:	BeoVision	MX	
NONE:	Voor	audio-opstellingen.	 
Geen	enkele	videofuncties	is	inbegrepen
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Indien u VIDEO? of 
AUDIO? selecteert, 
kunnen andere opties 
dan hier beschreven 
worden weergegeven 
in de display. Deze 
andere opties worden 
hieronder weergegeven. 
Raadpleeg het lexicon 
van de Beo4 op onze 
website voor meer 
informatie. 

Om teletekst te 
gebruiken op een 
televisie die is ingesteld 
op Option 4, moet u de 
Beo4 instellen op 
‘VIDEO3’. Hierdoor 
beperkt u echter de 
Beo4-functies die 
kunnen worden 
gebruikt bij televisies 
met een andere optie-
instelling. Meer 
informatie vindt u in de 
handleiding van de 
televisie.



De Beo4 reinigen ... 
Veeg	de	Beo4-afstandsbediening	schoon	met	
een	zachte,	pluisvrije	doek	die	u	stevig	hebt	
uitgewrongen.

De batterijen vervangen 
Als	BATTERY	verschijnt	op	de	display	van	de	
Beo4,	is	het	tijd	om	de	batterijen	van	de	
afstandsbediening	te	vervangen.	

De	Beo4	gebruikt	drie	batterijen	(geplaatst	
onder	het	dekseltje	aan	de	achterkant).	 
U	kunt	het	beste	alleen	batterijen	van	1,5	volt	
(formaat	AAA)	gebruiken.	

Vervang	de	batterijen	zoals	op	de	volgende	
pagina	aangegeven.	

Wacht,	nadat	u	de	batterijen	hebt	vervangen,	
ongeveer	10	seconden	totdat	op	de	display	
‘TV’	verschijnt.	De	Beo4-afstandsbediening	is	
dan	opnieuw	gereed	voor	gebruik.	

Opmerking: Houd een vinger op de batterijen 
totdat het deksel weer is aangebracht. 

Onderhoud ... 

1 

2 

3 

1 
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NL Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.
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LET OP! Stel de 
batterijen niet bloot aan 
overmatige hitte zoals 
zonnestralen, vuur of 
iets dergelijks! 



Nederlands	(Dutch) 
Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen 
gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal 
huishoudelijk afval worden afgedankt. Ze moeten afzonderlijk 
worden ingezameld en afgedankt ter bescherming van het milieu. 

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van 
afdanken in uw land. 

Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal 
het symbool worden opgenomen in de gebruikershandleiding, op het 
garantiebewijs of op de verpakking. 

Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC 
en 2006/95/EC.
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