BEOPLAY V1
BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

Spoštovani uporabnik!

Priročnik za začetek uporabe vsebuje informacije o nastavljanju in vsakodnevni uporabi
izdelka B&O PLAY in priključene opreme.
Televizor podpira več možnosti in funkcij, kot jih je opisanih v priročniku za začetek
uporabe. Med drugim so opisani funkcija Sleep Timer, sistem kod PIN in omrežne
nastavitve. Te in druge funkcije so podrobneje opisane v spletnem priročniku tega
izdelka ali v besedilu za pomoč v menijih televizorja.
Priročnike boste našli na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support.
Priročniki in besedila za pomoč se prav tako posodabljajo, če je na voljo nova
programska oprema ali pa so funkcije televizorja spremenjene.
Na spletnem mestu www.beoplay.com/v1 najdete več informacij in pogosto
zastavljena vprašanja o vašem izdelku.
Za vsa vprašanja v zvezi s servisiranjem izdelka se najprej obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca.

Pridržujemo si pravico do spremembe
tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih
izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta
priročnik, brez predhodnega obvestila.
Različica 1.0
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Opozorila
– Prepričajte se, da je televizor postavljen, nameščen
in priključen skladno z navodili tega uvodnega
priročnika. V izogib morebitnim poškodbam
uporabljajte izključno podstavke in stenske nosilce,
ki jih je odobrilo podjetje Bang & Olufsen.
– Televizor postavite na trdno in stabilno površino.
– Na televizor ne odlagajte predmetov.
– Televizorja ne izpostavljajte dežju, visoki vlažnosti
ali virom toplote.
– Televizor je namenjen uporabi v zaprtih in suhih
prostorih samo v domačem okolju. Uporabljajte
ga v temperaturnem območju od 10 do 40 °C.
– Če je bil televizor izpostavljen temperaturam pod
5 °C, ga pustite na sobni temperaturi in počakajte,
da se znova segreje na sobno temperaturo, preden
ga priključite na električno omrežje in vklopite.
– Televizorja ne izpostavljajte neposredni sončni
ali umetni svetlobi, kot so reflektorji, saj to lahko
zmanjša občutljivost sprejemnika za daljinski
upravljalnik. Poleg tega se lahko v primeru
pregretja zaslona na sliki pojavijo črne pike.
Pike zopet izginejo, ko se televizor ohladi na
normalno temperaturo.
– Okoli televizorja pustite dovolj prostora za zračenje.
– Na napravo ne postavljajte odprtih plamenov,
na primer gorečih sveč.
– Za preprečevanje nastanka požara sveče in
druge vire odprtega ognja vselej shranjujte
stran od televizorja.
– Televizorja ne odpirajte. Tovrstna opravila
prepustite pooblaščenem osebju.
– Ne udarjajte po steklu s trdimi ali koničastimi
predmeti.
– Televizor povsem izklopite tako, da ga izključite
iz omrežne vtičnice. Omrežne vtičnice morajo
biti vedno dostopne.
– Sledite navodilom za zagotavljanje pravilne
in varne namestitve ter povezavo opreme v
večpredstavnostne sisteme.
– Oznako izdelka najdete za pokrovom priključkov.
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Priročnike in več informacij, na primer pogosto zastavljena vprašanja,
najdete na spletni strani www.beoplay.com/v1/support.

1. Odstranite embalažo televizorja
Odstranite embalažo televizorja in ga položite na
mehko odejo. S televizorja odstranite štiri sponke.

2. Vstavite pokrov zvočnikov in
namestite podstavek/stenski nosilec.
Preden namestite podstavek ali stenski nosilec,
ne pozabite vstaviti pokrova zvočnikov. Pokrov
zvočnikov držite z obema rokama in ga previdno
potisnite v luknjo na strani televizorja.
Nato namestite podstavek ali stenski nosilec
(oglejte si ločeni priročnik).

Če želite pokrov zvočnikov odstraniti, ga nežno
potisnite navzven z eno od štirih zaponk, ki ste jih
odstranili iz televizorja. Če je televizor nameščen
na stojalu ali stenskem nosilcu, najprej odstranite
stranice podstavka ali stenskega nosilca, da lahko
odstranite pokrov zvočnikov. Oglejte si priročnik
za podstavek ali stenski nosilec.

3. Priključitev televizorja
– Pokrov priključkov odstranite tako, da ga najprej
izvlečete spodaj, da se sprosti, nato pa ga odstranite.
– Priključite napajalni kabel, kabel Ethernet in kabel
za anteno ali satelitsko televizijo, odvisno od vaših
nastavitev. Pri brezžični povezavi priključite anteno
za brezžično omrežje.
– Vklopite televizor (pritisnite gumb TV). Če sistem
zahteva kodo PIN, vnesite tisto, ki vam jo je priskrbel
vaš prodajalec, in nadaljujte z začetnimi nastavitvami
(oglejte si naslednjo stran).

Antena brezžičnega
omrežja

Satelitski

ANTENNA

WLAN

Ethernet

signal

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

Omrežno

Antena/kabel/analogni

napajanje

signal

Pomembno – Priročnike in pogosta vprašanja najdete na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support
Prezračevanje Okoli zaslona pustite dovolj prostora za zračenje. Ne pokrivajte ventilatorjev. Ob pregretju televizorja (na zaslonu se pojavita
opozorilo in utripajoča signalna lučka za preklop televizorja v stanje pripravljenosti) televizor preklopite v stanje pripravljenosti
in ga ne izklopite povsem. Tako se bo ohladil na normalno temperaturo. Medtem ga ne morete uporabljati.
Povezava Ethernet Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in prenesli programsko opremo
za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako, da samodejno posodablja programsko opremo.
Omrežne nastavitve Za več informacij o žičnih in brezžičnih nastavitvah si oglejte spletni priročnik in priročnik antene za brezžično omrežje.
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Nastavitev

Za več informacij o daljinskem upravljalniku Beo4 si oglejte 12.
stran ali priročnik za daljinski upravljalnik Beo4.

4. Prva namestitev
Program vas bo vodil skozi številne menije,
kjer morate izbrati različne nastavitve. Uporabite
gumbe za krmarjenje na daljinskem upravljalniku
Beo4 , , in ter pritisnite sredino za izbiro
nastavitev. V nekaterih podmenijih pritisnite gumb
BACK in se vrnite na začetne nastavitve.
Pozneje lahko nastavitve spreminjate, če želite. Če
vaš TV signal prejemate prek prilagodilnika DVB-T,
izberite možnost NONE v meniju INPUTS. Prilagodilnik
DVB-T nastavite tako, kot je prikazano spodaj.

5. Priključitev zunanje opreme
Ta slika je samo en primer več možnih nastavitev.
Ko povežete zunanjo opremo, na primer
prilagodilnik DVB-T, z vhodom HDMI IN
na televizorju (oglejte si naslednjo stran),
vas po program pozval, da nastavite vir.
Sledite navodilom na zaslonu.
Za informacije o drugih nastavitvenih možnostih,
ploščah PUC in infrardečih oddajnikih si oglejte
spletni priročnik, ki je na voljo na spletnem mestu
www.beoplay.com/v1/support.

MENU LANGUAGE
SOFTWARE UPDATE (USB)
COUNTRY
LANGUAGES
NETWORK SETTINGS
SOFTWARE UPDATE (INTERNET)
SPEAKER SETUP
ACCESS CONTROL
INPUTS (TV TUNING)
NICE TO KNOW

Sledite navodilom na zaslonu. Pritisnite moder gumb za besedilo za
pomoč, ko je ta na voljo.
TV

BACK

Opremo, ki ni znamke Bang & Olufsen,
je možno nadzirati z uporabo
daljinskega upravljalnika Beo4 s
ploščo PUC. Oprema PUC lahko
deluje samo, če je IR-oddajnik
nameščen v bližini IR-sprejemnika
na povezani opremi. Preden pritrdite
IR-oddajnik, preverite IR-signal.

Signalna lučka

INTERNET

ETHERNET

HDMI

PUC

6. Napeljava kablov
Kable lahko pritrdite na katero koli od obeh strani
ali na sredini, odvisno od podstavka ali stenskega
nosilca. Kable iz varnostnih razlogov oklopite.

Ob postavitvi televizorja na stenski nosilec se
pred povezovanjem priključkov s trakovi v urejen
snop prepričajte, da so priključki dovolj ohlapni za
obračanje televizorja.

Ko ste priključili vse kable, namestite
pokrov priključkov.

Signalna lučka zelena Signalna lučka na kratko utripa. Če želite skrajšati čas zagona, si oglejte spletni priročnik v zvezi z nastavitvami
napajanja.
Rdeča Televizor je v stanju pripravljenosti, vendar ga pustite priključenega na električno omrežje, da lahko prenese
programsko opremo.
Rdeča počasi utripa Televizor je bil izključen iz električnega omrežja, zato morate vnesti kodo PIN. Za več informacij o sistemu kod PIN si
oglejte spletni priročnik, ki je dostopen na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support.
Rdeča hitro utripa Televizorja ne odklopite iz napajalne vtičnice. To je morda zaradi aktiviranja nove programske opreme ali prevečkrat
napačno vtipkane kode PIN.
Off (izklopljen) Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko po želji odklopite iz napajalne vtičnice. S tem aktivirate sistem kod PIN.

Priključna plošča – BeoPlay V1–32
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Vsa oprema, ki jo priključite na ploščo s priključki,
mora biti prijavljena v meniju SOURCE LIST SETUP.

~ – Omrežno
napajanje
Priključitev v
omrežno napajanje.

2 × COMMON INTERFACE (modul CA)
Za vstavljanje modula CA in pametne kartice
za dostop do kodiranih digitalnih kanalov.
Za več informacij o kombinacijah združljivih
pametnih kartic in modulov CA se obrnite
na prodajalca opreme. Za pravilno vstavitev
si oglejte spletni priročnik.*2

AERIAL (5 V – 50 mA)
Antenska vhodna vtičnica za
zunanje antensko/analogno
kabelsko TV-omrežje ali
analogni signal

USB ( , 5V – 0.5A)
Za priključitev naprave
USB in brskanje po
digitalnih fotografijah,
videoposnetkih ali
glasbenih datotekah

CHIPSIDE
CHIPSIDE
ANTENNA

WLAN

ANTENNA WLAN
Za povezavo antene
brezžičnega omrežja

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
Za povezavo s spletom.
Za posodobitve programske
opreme ali pretakanje
UPnP digitalnih fotografij,
videoposnetkov ali
glasbenih datotek iz na
primer naprave NAS

SATELLITE (14/18 V – 0,4 A)
Antenska vhodna vtičnica za digitalni satelitski signal.
Glede na možnosti sprejemnika imate lahko eno vtičnico
za satelitski sprejemnik ali pa nobene. Dodatne aktivne
antene nikoli ne priključite na tem mestu.

Pomembno
Omrežna kabel Vhod ~ na glavni plošči s priključki na televizorju povežite s stensko vtičnico.
in vtič Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko uporabljate.
Dobavljena kabel in vtič za omrežno vtičnico sta posebej prilagojena izdelku.
Ob menjavi vtiča ali poškodbi napajalnega kabla tega kupite pri prodajalcu
opreme Bang & Olufsen.

*Prepričajte se, da kabelska povezava med izdelkom
in usmerjevalnikom ne zapusti poslopja, in se tako
izognite stiku z visoko napetostjo.

1

Priporočamo, da televizor povežete z internetom, da lahko ta prejema posodobitve
programske opreme in prenese programsko opremo za plošče PUC. Plošče PUC
omogočajo upravljanje povezanih izdelkov, ki niso znamke Bang & Olufsen, z gumbom
za krmarjenje daljinskega upravljalnika Beo4.

S/P-DIF IN
Vhodna vtičnica
za digitalni zvok

1

S/P-DIF
IN

PL 1–3 (Power Link)
Za priključitev zunanjih zvočnikov
v postavitvi za prostorski zvok. Za
več informacij si oglejte priročnik
za uporabo.*2

HDMI IN (1–5)
Vmesnik HDMI (High Definition Multimedia
Interface) omogoča povezavo več različnih
videovirov, kot so naprave set-top box,
igralne konzole, večpredstavnostni
predvajalniki, predvajalniki Blu-ray ali
osebni računalnik.

AV
IN

2

3

5

CTRL 1

PUC 1 A+B PUC 2 A+B
CTRL 2
CTRL 3

PL 1

PL 2

PL 3

HDMI IN

AV IN
Za priključitev analogne
videoopreme je potreben
poseben prilagodilnik.

Kabli in vmesniki
Povezava Ethernet
2

4

*Spletni priročnik

CTRL 1
Ni v uporabi.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Za nadzorne signale IR zunanji opremi, priključeni v vtičnico
HDMI IN ali AV IN. Omogoča nadzor opreme, ki ni znamke
Bang & Olufsen, z gumbom za krmarjenje na daljinskem
upravljalniku Beo4.*2

Glede na vrsto opreme, ki jo povežete s televizorjem, so lahko potrebni različni kabli in morda
tudi vmesniki. Kable in prilagodilnike lahko dobite pri prodajalcu izdelkov Bang & Olufsen.
Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in
prenesli programsko opremo za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako,
da samodejno posodablja programsko opremo.
Spletni priročnik vključuje več informacij o nastavitvah in povezavah zunanje opreme.

Nastavitev

9

Priključna plošča – BeoPlay V1–40
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Vsa oprema, ki jo priključite na ploščo s priključki,
mora biti prijavljena v meniju SOURCE LIST SETUP.

SATELLITE (14/18 V – 0,4 A)
Antenska vhodna vtičnica za digitalni
satelitski signal. Glede na možnosti
sprejemnika imate lahko eno vtičnico
za satelitski sprejemnik ali pa nobene.
Dodatne aktivne antene nikoli ne
priključite na tem mestu.

2 × COMMON INTERFACE (modul CA)
Za vstavljanje modula CA in pametne kartice za dostop
do kodiranih digitalnih kanalov. Za več informacij o
kombinacijah združljivih pametnih kartic in modulov
CA se obrnite na prodajalca opreme. Za pravilno vstavitev
si oglejte spletni priročnik.*2

USB ( , 5V – 0.5A)
Za priključitev naprave
USB in brskanje po
digitalnih fotografijah,
videoposnetkih ali
glasbenih datotekah

CHIPSIDE
CHIPSIDE

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
Za povezavo s spletom.
Za posodobitve programske opreme ali
pretakanje UPnP digitalnih fotografij,
videoposnetkov ali glasbenih datotek iz
na primer naprave NAS

AERIAL (5 V – 50 mA)
Antenska vhodna vtičnica za zunanje
antensko/analogno kabelsko TV-omrežje
ali analogni signal

Pomembno
Omrežna kabel Vhod ~ na glavni plošči s priključki na televizorju povežite s stensko vtičnico.
in vtič Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko uporabljate.
Dobavljena kabel in vtič za omrežno vtičnico sta posebej prilagojena izdelku.
Ob menjavi vtiča ali poškodbi napajalnega kabla tega kupite pri prodajalcu
opreme Bang & Olufsen.

*Prepričajte se, da kabelska povezava med
izdelkom in usmerjevalnikom ne zapusti poslopja,
in se tako izognite stiku z visoko napetostjo.

1

Priporočamo, da televizor povežete z internetom, da lahko ta prejema
posodobitve programske opreme in prenese programsko opremo za plošče PUC.
Plošče PUC omogočajo upravljanje povezanih izdelkov, ki niso znamke Bang & Olufsen,
z gumbom za krmarjenje daljinskega upravljalnika Beo4.

S/P-DIF IN
Vhodna vtičnica
za digitalni zvok

HDMI IN (1–5)
Vmesnik HDMI (High Definition
Multimedia Interface) omogoča
povezavo več različnih videovirov,
kot so naprave set-top box, igralne
konzole, večpredstavnostni predvajalniki,
predvajalniki Blu-ray ali osebni računalnik.

1

2

3

4

5

CTRL 1

PL 1–3 (Power Link)
Za priključitev zunanjih zvočnikov
v postavitvi za prostorski zvok.
Za več informacij si oglejte
priročnik za uporabo.*2

PUC 1 A+B PUC 2 A+B
CTRL 2
CTRL 3

PL 1

PL 2

ANTENA WLAN
Za povezavo antene
brezžičnega omrežja

PL 3

ANTENNA

S/P-DIF
IN

AV
IN

WLAN

HDMI IN

AV IN
Za priključitev analogne
videoopreme je potreben
poseben prilagodilnik.

CTRL 1
Ni v uporabi.

Kabli in vmesniki
Povezava Ethernet
2

*Spletni priročnik

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Za nadzorne signale IR zunanji opremi,
priključeni v vtičnico HDMI IN ali AV IN.
Omogoča nadzor opreme, ki ni znamke
Bang & Olufsen, z gumbom za krmarjenje
na daljinskem upravljalniku Beo4.*2

~ – Omrežno
napajanje
Priključitev v omrežno
napajanje.

Glede na vrsto opreme, ki jo povežete s televizorjem, so lahko potrebni različni kabli in morda
tudi vmesniki. Kable in prilagodilnike lahko dobite pri prodajalcu izdelkov Bang & Olufsen.
Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in
prenesli programsko opremo za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako,
da samodejno posodablja programsko opremo.
Spletni priročnik vključuje več informacij o nastavitvah in povezavah zunanje opreme.

Nastavitev
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Uporaba daljinskega upravljalnika

12

Z gumbom za krmarjenje na daljinskem upravljalniku Beo4 lahko
upravljate televizor, kot je opisano v tem priročniku za začetek
uporabe in spletnem priročniku, ki je na voljo na spletnem mestu
www.beoplay.com/v1/support.

TV

LIGHT

RADIO

DTV

DVD

CD

V.MEM

TEXT

A.MEM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

LIST

0

MENU

TV

Na zaslonu upravljalnika Beo4 je prikazan izbrani vir ali izbrana funkcija

TV

Vklopite televizor*.1

DTV

Vklopite na primer povezano napravo set-top box.

TEXT

Vklop teleteksta

0–9

Izbira kanala in vnos informacij v zaslonskih menijih

LIST

Prikaz dodatnih “gumbov” za funkcije ali vire na zaslonu upravljalnika Beo4.
Za listanje po seznamu uporabite gumb ali .

MENU

Priklic glavnega menija dejavnega vira
Pomikanje po kanalih
Premikanje nazaj ali naprej po korakih
Pridržite za previjanje naprej ali nazaj
Gumbi za krmarjenje levo, desno, gor in dol , , ter
Premikanje po menijih s pritiskom gumba za želeno smer
Za izbiranje in potrjevanje se uporablja sredinski gumb

STOP

PLAY

Izberite barvno določene funkcije, kot je navedeno v meniju.
BACK

Prilagajanje glasnosti
Za izklop zvoka pritisnite sredino gumba
STOP

Začasna zaustavitev in prekinitev predvajanja

PLAY

Začetek predvajanja

BACK

Pomikanje nazaj po menijih in seznamu upravljalnika Beo4.
Daljši pritisk za izhod iz vseh menijev
Stanje pripravljenosti

Pomembno – Priročnike in pogosta vprašanja najdete na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support
*Gumbi upravljalnika Beo4 Nekatere gumbe lahko na novo nastavite med nastavitvijo. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.
OPOMBA Za splošne informacije o delovanju daljinskega upravljalnika si oglejte priloženi priročnik.
Digitalni tekst/MHEG Nekatere države in moduli CA zahtevajo aktiviranje digitalnega teksta/MHEG. Če je digitalni tekst/MHEG aktiviran,
to pomeni nekaj sprememb za upravljalnik Beo4. Ko na zaslonu ni prikazan noben meni, pred pritiskom obarvanega
gumba pritisnite gumb MENU .
Nastavitve načinov (MODE) Preverite, ali je daljinski upravljalnik Beo4 nastavljen na način MODE 1. Za nastavitev upravljalnika Beo4 si oglejte 19. stran.

1

Premikanje v menijih

13

Z daljinskim upravljalnikom se premikajte po menijih in izbirajte nastavitve.

Izberite vir in spremenite nastavitve.

TV

Vklop televizorja

Krmarjenje po menijih
Kadar je na zaslonu odprt meni, se lahko premikate
med možnostmi menija, prikažete nastavitve ali
vnašate podatke.

MENU

Prikaz menija*1

0-9

Označi meni/
spremeni
nastavitev

BACK

Vnos podatkov Priklic podmenija/ Izbor možnosti
shranjevanje
nastavitve

ali

BACK

Pomikanje nazaj Za izhod iz
po menijih
menijev pritisnite
in pridržite

Vstopite med strani menija
Nekateri meniji zavzemajo več prostora, kot ga je
na voljo na televizijskem zaslonu. To označuje oznaka
za polovico menija na dnu ali vrhu zaslona.
Za preprosto prehajanja z vrha seznama na dno
uporabite puščico gor na gumbu za krmarjenje.

Pomikanje po straneh

Polna črta označuje,
da morate izbrati s
sredinskim gumbom.

Drsenje po menijskih elementih

CHANNEL LIST

PIN CODE

CNN

1

PIN CODE

TV 2 NEWS

2

NEW PIN CODE

DISCOVER

3

CWNBC

4

BBCWORLD

5

…

6

…

7

SUPER CH

8

…

OFF

Poševna črta
označuje, da lahko
urejate nastavitve z
uporabo puščic levo
in desno na gumbu
za krmarjenje.

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

Wednesday 09 November, 2011

Primer seznama kanalov

Informacije
1
*Glavni meni Vedno lahko prikličete glavni meni, vključno z menijem, ki prikazuje vse posebne funkcije za aktivni vir.
Besedilo za pomoč V meniju SETUP lahko prikažete/skrijete besedilo za pomoč z uporabo modrega gumba. Nekatera besedila
za pomoč lahko prekrijejo meni. Za nekatere jezike je besedilo za pomoč na voljo samo v angleščini.

Vsakodnevna uporaba

Zaslon in meniji

>> Premikanje po menijih

14

Izberite vir
Vir lahko izberete samo s pritiskom namenskega
gumba na daljinskem upravljalniku ali ga izberete
v meniju.

Priklic besedila za pomoč
Vklopite lahko besedila za pomoč s pojasnili možnosti
in funkcij, če so ta na voljo v menijih in podmenijih.

MENU

Priklic glavnega menija

Izberite možnost
SOURCE LIST

Izberite vir

Priklic menija SETUP

Izbor možnosti

MENU

Priklic glavnega menija

Prikaži/skrij
besedila za pomoč

Splošne možnosti in funkcije so prav tako pojasnjene
v meniju NICE TO KNOW.*1

Informacije
Meni *NICE TO KNOW V meni vstopite iz menija SETUP. Preberete lahko informacije o osnovnih možnostih in funkcijah. Ko televizor sprejme
posodobitve programske opreme (potrebna je spletna povezava), bodo tukaj pojasnjene nove možnosti in funkcije.

1

Gledanje televizije
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Gledate lahko analogne in digitalne zemeljske, kabelske in satelitske kanale,
odvisno od možnosti vašega sprejemnika. Prav tako lahko ustvarite skupino
s priljubljenimi kanali in vklopite teletekst, če je na voljo.

Vklop televizorja

TV

Pritisnite na primer TV

ali
Izberite

Priklic in uporaba pregleda menija
Vklopite lahko glavni meni, vključno s funkcijami
za aktivni vir.

0-9

0

Izberite kanal

MENU

Izbor prejšnjega kanala

Vsakodnevna uporaba

Izbor kanala

1-9
ali
Aktivirajte želeno funkcijo*1

Pritisnite

Nastavljanje glasnosti
Prilagajanje glasnosti

Ustvari skupine kanalov

S pritiskom sredine
gumba izklopite zvok

…

Če je na voljo veliko kanalov, lahko ustvarite skupine
in tako lažje najdete svoje priljubljene kanale.

Uporabite teletekst

Priklic menija
FAVOURITES*2

TEXT

Vklopite lahko teletekst za izbrani kanal,
če vaš ponudnik programa to omogoča.

Pritisnite za vklop zvoka

…

Skupino
poimenujte
skladno z
navodili na
zaslonu.

Dvakrat
pritisnite za
shranjevanje
in odpiranje
skupine.

Izberite skupino, iz katere
želite kopirati. Sledite
navodilom na zaslonu

ali

ali

Večkrat pritisnite Premikanje gor
za spremembo
ali dol po straneh
zaslonskega načina

Pomik na meni PAGE in
pomikanje po kanalih

0-9

Vnesite
številko
strani

Informacije
Vodnik po programih in informacije
*Barvne funkcije

1

2

*Meni FAVOURITES

Za informacije o vodniku po programih in informacijah si oglejte spletni priročnik
na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support.
Prav tako lahko aktivirate barvne funkcije, ne da bi najprej pritisnili gumb MENU,
če je digitalni tekst onemogočen.
Za vklop menija FAVOURITES pritisnite gumb MENU, izberite možnost SETUP,
nato CHANNELS in nato EDIT TV GROUPS.

Nastavitve
shranjevanja

BACK

Daljši pritisk
za prehod na
prejšnjo stran
Daljši pritisk za
izhod iz teleteksta

Medijski brskalnik
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Glasbo in videoposnetke lahko predvajate ter brskate med fotografijami, ki so
shranjeni na napravi za shranjevanje ali v izdelku, ki je povezan prek medijskega
strežnika, omogočenega z možnostjo DLNA /UPnP. Za več informacije o povezavah in
funkcijah si oglejte spletni priročnik na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support.

Uporaba medijskega brskalnika
Ko pomnilniško napravo povežete s televizorjem,
ta samodejno zazna vir in vas vpraša, ali želite brskati
med vsebinami.
Prav tako lahko v meni MEDIA BROWSER vstopite
prek menija SETUP.

MEDIA

Prikličite možnost MEDIA na
zaslonu upravljalnika Beo4.*1

Poslušanje glasbe

STOP

Izberite mapo z glasbo, ki jo želite poslušati.

PLAY

Začasna zaustavitev Nadaljevanje
Izberite pomnilniško Brskajte med
datotekami ali
predvajanja
napravo z glasbo
vstopite v posnetke.
Za začetek
predvajanja izberite
glasbeno datoteko.

Brskanje med fotografijami

BACK

Vrnite se skozi menije
ali pridržite gumb,
da se vrnete v glavni
meni medijskega
brskalnika.

STOP

Izberite mapo s fotografijami,
ki si jih želite ogledati.

Izberite
pomnilniško
napravo s
fotografijami

Brskajte med
datotekami in
mapami ter
pritisnite gumb
za pričetek
diaprojekcije

Začasna zaustavitev Vstopite med prejšnjo
in naslednjo fotografijo

Izbor napravo za
shranjevanje z
videoposnetki

Brskanje med
datotekami in
mapami, pritisk
za odpiranje

Nadaljevanje
Premikanje po minutah. Pritisnite in
pridržite za premikanje. Znova pritisnite, predvajanja
da spremenite hitrost.

Predvajanje videoposnetkov

PLAY

Izberite mapo z videoposnetki ki si jih
želite ogledati.

Informacije
*Beo4 LIST

1

Pomnilniške naprave
Vstopite v vir MEDIA BROWSER.

Če na seznamu Beo4 LIST ni gumba MEDIA, lahko v meniju SETUP medijskemu brskalniku
dodelite drug gumb. Oglejte si 19. stran.
Povežete lahko na primer naprave USB in trde diske, povezane prek priključka USB ali Ethernet.
Za aktiviranje medijskega brskalnika lahko prikličete glavni meni, izberete možnost SOURCE LIST,
označite možnost MEDIA BROWSER in pritisnete sredinski gumb.

Spreminjanje nastavitev slike in zvoka
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Ko gledate televizijo, lahko nastavite zvok in sliko. Za več informacij o teh nastavitvah
si oglejte spletni priročnik na spletnem mestu www.beoplay.com/v1/support.

LIST

Izbira načinov slike

LIST

Aktivirate lahko različne načine slik za uporabo pri
različnih vrstah programov. Ko izberete način slike
za vir, se ta shrani samo, dokler ne izklopite televizorja
ali preklopite na drug vir.
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir
nastavite način slike, ki jo boste uporabili vselej,
ko boste aktivirali ta vir.

Izbira formata slike

ali

1-9

PICTURE

ali

1-3

FORMAT

1-3

Izberite med formati slike 1–3,
če se spomnite številke želenega
formata.

ali

LIST

SOUND

1-9

Prikličite načine zvoka na televizijski
zaslon in izberite način

Izberite med načini slike 1–3, če se
spomnite številke želenega načina.*1

LIST

V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir
nastavite format slike, ki jo boste uporabili vselej,
ko boste aktivirali ta vir. Prav tako lahko začasno
izberete drugačen format slike.
Formata slike ne morete spreminjati, ko je omogočen
digitalni tekst in je na zaslonu prikazana aplikacija
MHEG. Za več informacij o digitalnem tekstu si
oglejte spletni priročnik.

SOUND

Izberite med načini zvoka 1-9, če se
spomnite številke želenega načina.*1

LIST

PICTURE

1-3

Prikličite načine slike na televizijski
zaslon in izberite način

LIST

FORMAT

Prikličite formate slike na
televizijski zaslon in izberite
format

1-3

Preklopite med
formati

AUTO (izberite 1)

AUTO WIDE (izberite 2)

Če želite zmanjšati črne pasove na
vrhu in na dnu, se bo slika razširila,
ne da bi to spremenilo njeno
geometrijo. Vendar če vir 4 : 3
posreduje napačne podatke o
formatu, se bo slika razširila v
vodoravni smeri.

Če želite zmanjšati črne pasove Vir določa format slike.
na vrhu in dnu, se bo slika
razširila v vodoravni in navpični
smeri, da bo zapolnila čim več
prostora na zaslonu.

SOURCE FORMAT (izberite 3)

Informacije
*Beo4 LIST

1

Za prikaz funkcij SOUND ali PICTURE na prikazovalniku upravljalnika Beo4 ju morate najprej dodati na
seznam funkcij Beo4, oglejte si 19. stran.

Vsakodnevna uporaba

Izbira načinov zvoka
Televizor ponuja več načinov zvoka, ki so optimizirani
za različne vrste programov.
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir
nastavite način zvoka, ki ga boste uporabili vselej,
ko boste aktivirali ta vir.
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Čiščenje

Za redno vzdrževanje, npr. čiščenje, je odgovoren uporabnik.
Za najboljše rezultate sledite spodnjim navodilom.

Zaslon
– Za brisanje prahu z zaslona uporabite suho,
mehko krpo.
– Za odstranjevanje madežev ali umazanije
uporabite mehko in dobro ožeto krpo brez
vlaken in vodo.
– Za čiščenje delov televizorja ne uporabljajte
alkohola in drugih topil.

– Ne udarjajte po zaslonu s trdimi ali
koničastimi predmeti.
– Nekatere krpe iz mikrovlaken lahko med
drgnjenjem poškodujejo optični premaz.

– Za brisanje prahu s površin uporabite suho,
mehko krpo.
– Za odstranjevanje madežev in umazanije
uporabljajte mehko, dobro ožeto krpo ter
raztopino vode in blagega detergenta,
na primer detergenta za pranje posode.

– Za čiščenje delov televizorja ne uporabljajte
alkohola in drugih topil.

– Tekočine ne pršite neposredno na zaslon,
saj lahko poškodujete zvočnike.
– Zvočnike lahko očistite s sesalnikom s krtačnim
nastavkom ob najnižji moči sesanja.

– Če želite pokrova zvočnikov odstraniti, ga nežno
potisnite navzven z enim od štirih zaponk, ki ste jih
odstranili iz televizorja. Če je televizor nameščen
na podstavku ali stenskem nosilcu, najprej
odstranite stranice podstavka ali stenskega nosilca,
da lahko odstranite pokrov zvočnikov. Oglejte si
priročnik za podstavek ali stenski nosilec.

Omarica

Zvočniki

Kako …?
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Za več informacij o daljinskem upravljalniku Beo4 si oglejte priročnik za daljinski
upravljalnik Beo4.

Dodajanje novega ‘gumba’ na seznam Beo4?
Za aktiviranje nekaterih funkcij na daljinskem
upravljalniku Beo4 je treba 'gumb' najprej dodati
na seznam funkcij Beo4.

> Pridržite gumb za stanje pripravljenosti.
> Pritisnite možnost LIST ali gumb za krmarjenje
navzgor za dostop do nastavitvene funkcije Beo4.
> Spustite oba gumba. ADD? se izpiše na
prikazovalniku.
> Pritisnite sredinski gumb in z gumbom za
krmarjenje navzgor izberite na primer možnost AV?
> Pritisnite sredinski gumb, da prikličete seznam
dodatnih 'gumbov', s katerega boste izbrali
želenega. Na prikazovalniku se pojavi prvi ‘gumb’,
ki utripa.

> Pritisnite puščici gor in dol na gumbu za krmarjenje,
če se želite premikati naprej in nazaj po seznamu
dodatnih ‘gumbov’.
> Pritisnite osrednji gumb in umestite 'gumb' na
prednastavljeni položaj na seznamu, ali pa …
> … pritisnite gumb 1–9, da ‘gumb’ vstavite na
določeno mesto na seznamu.
> Na prikazovalniku se pojavi napis ADDED,
kar pomeni, da je bil gumb dodan. Daljši pritisk
možnosti BACK za izhod iz nastavitev.

Želite izbrati drug gumb Beo4 za aktiviranje vira?
Če želite, da vir aktivira drug gumb Beo4,
lahko to spremenite v meniju SOURCE LIST SETUP.

> Pritisnite MENU, da prikličete meni SETUP.
> Priklic menija SOURCE LIST
> Izberite vir, ki ga želite nastaviti, na primer MEDIA
BROWSER, in pritisnite sredinski gumb.
> Pomaknite se v meni BUTTON in uporabite
puščico desno na gumbu za krmarjenje, da
prikličete seznam gumbov.

> Uporabite puščici gor in dol na gumbu za
krmarjenje za premikanje med gumbi in
pritisnite sredinski gumb, da izberete gumb,
ki ga želite uporabiti.

... nastavim upravljalnik Beo4 na način MODE 1?
Daljinski upravljalnik Beo4 z gumbom za krmarjenje
mora biti nastavljen na možnost MODE 1.

> Pridržite gumb za stanje pripravljenosti.
> Pritisnite možnost LIST ali gumb za krmarjenje
navzgor za dostop do nastavitvene funkcije Beo4.
> Spustite oba gumba. Na prikazovalniku se
pokaže ADD?
> Pritiskajte možnost LIST, dokler se na zaslonu
upravljalnika Beo4 ne prikaže možnost MODE?.
> Za izbor želene nastavitve pritisnite sredinski gumb.

> Za prikaz možnosti MODE 1 na upravljalniku
Beo4 pritisnite puščici gor in dol na gumbu
za krmarjenje.
> Za shranjevanje nastavitve pritisnite
sredinski gumb.
> Na prikazovalniku se pojavi napis STORED,
kar pomeni, da je konfiguracija shranjena.
Daljši pritisk možnosti BACK za izhod iz nastavitev.
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Odpadna električna in elektronska
oprema (WEEE) – varovanje okolja

Električne in elektronske opreme, delov in baterij,
označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odvreči
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
jih je treba zbrati ter odvreči posebej.
Z uporabo posebnih sistemov za odlaganje elektronske
in električne opreme, ki so na voljo v vaši državi,
prispevate k zaščiti okolja, človeškega zdravja ter k
preudarni in racionalni uporabi naravnih virov.

Zbiranje električne in elektronske opreme in
odpadkov preprečuje morebitno onesnaženje
narave z nevarnimi snovmi, ki so lahko prisotne
v električnih in elektronskih izdelkih in opremi.
Prodajalec opreme Bang & Olufsen vam bo pomagal
in svetoval glede pravilnega odlaganja tovrstnih
odpadkov v vaši državi.

Ta izdelek je skladen z veljavno okoljsko zakonodajo po vsem svetu.

0889

S tem družba Bang & Olufsen izjavlja, da ta
televizor s povezavo WLAN izpolnjuje bistvene
zahteve in druga zadevna določila Direktive
1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na
spletnem mestu www.beoplay.com/v1
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.
Opremo namestite in uporabljajte tako, da bo
antena vsaj 20 cm oddaljena od vas.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this
copyright protection technology must be authorized
by Rovi Corporation, and is intended for home
and other limited viewing uses only unless otherwise
authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering
or disassembly is prohibited.
HDMI, the HDMI Logo and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

Manufactured under license under
U.S. Patent Nos: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 & other U.S.
and worldwide patents issued &
pending. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are
registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.
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