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GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+,  
G-LINK ir (1) korporācijas Gemstar-TV Guide 
International, Inc. un/vai ar to saistīto 
uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču 
zīmes, (2) ir izstrādātas saskaņā ar tās licenci 
un (3) ir dažādu šai korporācijai piederošu 
starptautisko patentu un patentu pieteikumu 
vai licenču priekšmets. 

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. 
UN/VAI AR TO SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEKĀDĀ 
GADĪJUMĀ NEATBILD PAR SISTĒMĀ GUIDE 
PLUS+ SNIEGTĀS PĀRRAIŽU PROGRAMMAS 
INFORMĀCIJAS PAREIZĪBU. GEMSTAR-TV 
GUIDE INTERNATIONAL, INC. UN/VAI AR TO 
SAISTĪTIE UZŅĒMUMI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ 
NEATBILD PAR JEBKĀDIEM IZDEVUMIEM, KAS 
IZPAUŽAS KĀ PEĻŅAS, KOMERCDARĪJUMU 
ZAUDĒJUMI VAI NETIEŠA, SPECIFISKA VAI 
IZRIETOŠA KOMPENSĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 
JEBKĀDAS AR SISTĒMU GUIDE PLUS+ SAISTĪTAS 
INFORMĀCIJAS VAI PAKALPOJUMU SNIEGŠANU, 
KĀ ARĪ APARATŪRAS NODROŠINĀJUMU. 

SHOWVIEW ir Gemstar Development Corporation 
reģistrēta preču zīme. 
Sistēma SHOWVIEW ir izstrādāta saskaņā ar 
Gemstar Development Corporation licenci. 

VIDEO Plus+ un PlusCode ir Gemstar Development 
Corporation reģistrētas preču zīmes. 
Sistēma VIDEO Plus+ ir izstrādāta saskaņā ar 
Gemstar Development Corporation licenci. 

G-Code ir Gemstar Development Corporation 
reģistrēta preču zīme. 
Sistēma G-Code ir izstrādāta saskaņā ar Gemstar 
Development Corporation licenci. 

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu risku 
saņemt elektriskās strāvas triecienu, 
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma 
iedarbībai. Nepakļaujiet šo iekārtu ūdens 
pilienu vai šļakstu ietekmei un nodrošiniet, 
lai uz iekārtas neatrastos ar ūdeni pildīti 
priekšmeti, piemēram, vāzes.  

Lai ierīci pilnībā atvienotu no maiņstrāvas 
avota, atvienojiet strāvas padeves kabeļa 
spraudni no tīkla kontaktligzdas. Atvienotā 
ierīce joprojām ir gatava tūlītējai lietošanai.

Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens simbols 
ar bultu ir paredzēts, lai pievērstu lietotāja 
uzmanību tam, ka ierīces korpusā atrodas 
neizolēti elektriskās strāvas vadītāji ar 
bīstamu spriegumu, kas var būt pietiekams, 
lai izraisītu risku saņemt elektriskās strāvas 
triecienu.  

Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma 
zīme ir paredzēta, lai pievērstu lietotāja 
uzmanību svarīgiem lietošanas un tehniskās 
apkopes norādījumiem, kurus var izlasīt 
izstrādājuma komplektācijā ietvertajā 
dokumentācijā. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

UZMANĪBU! Lai samazinātu risku 
saņemt strāvas triecienu, nenoņemiet 
vāku (vai aizmugures paneli).  
Ierīces iekšpusē nav tādu daļu, kuru 
apkope būtu jāveic lietotājam. 
Meklējiet palīdzību pie kvalificētiem 
servisa darbiniekiem.  



Saturs 

Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju, 4 
Informācija par to, kā lietot cietā diska ierakstīšanas iekārtu un DVD atskaņotāju, 

izmantot tālvadības pulti Beo4 un televizora ekrānā atvērt izvēlnes. 

Ikdienas lietošana, 11 
Informācija par to, kā atskaņot DVD, ierakstīt un demonstrēt pārraides, skatīt cietā 

diska satura un ieplānotas ierakstīšanas sarakstu. Šajā nodaļā ir iekļauta arī informācija 

par to, kā apstādināt tiešās pārraides demonstrēšanu un to atsākt no atmiņas. 

Papildfunkciju lietošana, 31 
Informācija par to, kā izmantot ierīces papildfunkcijas, piemēram, kā aktivizēt 

piekļuves ierobežojuma funkciju, sadalīt ierakstus un veikt prioritāros iestatījumus. 

Šajā nodaļā sniegta arī informācija par DVD rediģēšanu. 

Novietošana, iestatījumi un savienojumi, 45 
Informācija par to, kā novietot, pievienot un iestatīt šo izstrādājumu. Šajā nodaļā ir 

iekļauts arī pārskats par savienojumu paneļiem un pieejamajiem iestatījumiem. 

Tehniskā apkope, 57 

Satura rādītājs, 58 
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DVD 2 ir gan DVD atskaņotājs, gan 

cietā diska ierakstīšanas iekārta. Ja 

vienā DVD atskaņotājā ir izmantojami 

gan DVD diski, gan lielas ietilpības 

cietais disks, var izvēlēties, vai saglabāt 

ierakstus cietajā diskā vai kopēt tos 

ierakstāmā DVD, lai saglabātu un 

skatītos vēlāk. Cietajam diskam ir arī 

atmiņas bufera funkcija, kas nodrošina 

iespēju pārtraukt tiešās pārraides 

skatīšanos un pēc neilga brīža to 

turpināt no vietas, kur tika pārtraukta. 

DVD atskaņotājā ir iebūvēta sistēma GUIDE Plus+. 
Šī sistēma nodrošina visu jūsu apkārtnē pieejamo 
televīzijas kanālu pārraižu bezmaksas programmu. 
Sistēmu GUIDE Plus+ var arī izmantot, lai DVD 
atskaņotāju ieprogrammētu iecienītāko televīzijas 
pārraižu ierakstīšanai. Sistēma GUIDE Plus+ 
atbalsta ne visus televīzijas kanālus. 

Ņemiet vērā, ka dažās valstīs pārraižu 
programma nav pieejama. 

DVD atskaņotājs un cietā diska 
ierakstīšanas iekārta 

Atkarībā no DVD atskaņotāja galvenās 
funkcijas, to var iestatīt trīs dažādos veidos. 
Tomēr visām DVD atskaņotāja funkcijām var 
piekļūt neatkarīgi no konfigurācijas. 

Ja galvenā funkcija ir DVD atskaņošana, DVD 
atskaņotājs televizora izvēlnē CONNECTIONS 
(Savienojumi) jāreģistrē kā DVD. Papildinformāciju 
par DVD atskaņošanu skatiet nodaļā “Disku 
atskaņošana” 12. lpp. 

Ja tomēr DVD atskaņotāja galvenā funkcija ir 
ierakstīšana cietajā diskā, tas televizora izvēlnē 
CONNECTIONS jāreģistrē kā VMEM* (Videoatmiņa). 
DVD atskaņotājs jāreģistrē kā VMEM arī tad, ja tiek 
pievienots sistēmai, kurā jau ir cits DVD atskaņotājs. 
Šādā gadījumā tālvadības pults Beo4 poga DVD 
tiek izmantota citam DVD atskaņotājam, un tādēļ 
to nevar izmantot DVD 2. Plašāku informāciju par 
cietā diska ierakstīšanas iekārtu skatiet nodaļā 

“Tūlītēja ierakstīšana” 20. lpp. un “Ierakstīšana, 
izmantojot taimeri” 16. lpp. 

 
 
Ja DVD atskaņotāja galvenā funkcija ir tūlītēja 
ierakstīšana, tas televizora izvēlnē CONNECTIONS 
jāreģistrē kā V.AUX2 (Papildu videoierīce 2). Ja DVD 
atskaņotājs ir reģistrēts kā V.AUX2, tas tiek ieslēgts 
uztvērēja režīmā. Plašāku informāciju par ierakstīšanu 
skatiet nodaļā “Tūlītēja ierakstīšana” 20. lpp. 

Atkarībā no tā, kā reģistrēja ierīci izvēlnē 
CONNECTIONS, tiek arī noteikts, kura Beo4 poga 
tiek lietota DVD atskaņotāja aktivizēšanai — DVD, 
VMEM vai V.AUX2.

Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju 

DVD VMEM
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*ŅEMIET VĒRĀ! Dažu modeļu tālvadības pultīs 
Beo4 pogas DTV nosaukums ir SAT, bet VMEM — 
VTAPE. 

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā DVD, lai to 
ieslēgtu, nospiediet pogu DVD. Pēc pogas DVD 
nospiešanas automātiski tiek sākta ievietotā DVD 
atskaņošana. 

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM, 
nospiediet pogu V MEM, lai to ieslēgtu. Pēc pogas 
V MEM nospiešanas televizora ekrānā būs 
redzama cietā diska satura izvēlne. 



Pārraižu ierakstīšana 
DVD atskaņotājs nodrošina iespēju ierakstīt un 
saglabāt cietajā diskā televīzijas, satelīttelevīzijas 
un ar televizora pierīci (set-top box) uztvertās 
pārraides. 

Var izvēlēties, vai tās saglabāt īslaicīgi vai pastāvīgi. 
Tūlītējie ieraksti un ieraksti, kas veikti, izmantojot 
taimeri, tiek saglabāti izvēlnē HARD DISC CONTENT 
(Cietā diska saturs), bet tiešās pārraides, kuru 
demonstrācija tiek apstādināta un vēlāk turpināta 
no atmiņas, tiek īslaicīgi saglabātas atmiņas buferī, 
kura ietilpība ir sešas stundas. Saglabātās pārraides 
var pēc vēlēšanās no bufera pārvietot uz izvēlni 
HARD DISC CONTENT. Cietajā diskā saglabātās 
pārraides vai arī ierakstīt DVD.

Izmantojot šo DVD atskaņotāju, māja vairs nebūs 
jāpārblīvē ar videokasešu grēdām. Ierakstus var 
saglabāt cietajā diskā un televizora ekrānā jebkurā 
laikā atvērt ierakstu pārskatu. 

Lai nodrošinātu to, ka ieraksti netiek izdzēsti no cietā 
diska, tos var aizsargāt pret automātisko dzēšanu. 
Skatiet nodaļu “Ieraksta aizsardzība” 28. lpp. 

Tiešās vadības panelis 
> Lai atvērtu vai aizvērtu diskierīci nospiediet 

ielādes pogu. 

Diska ielāde 
Piespiediet augšējā paneļa priekšpusē, lai piekļūtu 
tiešās vadības panelim. 

> Nospiediet ielādes pogu, kas atrodas tiešās 
vadības panelī. Diskierīce tiek atvērta. 

> Ievietojiet disku diskierīcē. 

Ieslēdzot DVD atskaņotāju no gaidīšanas režīma, 
tā ieslēgšanās ilgst līdz 40 sekundēm. 

Statusa displejs 
Statusa displejā, kas atrodas labajā pusē, tiek 
rādīts DVD atskaņošanas vai ieraksta ilgums vai 
pašlaik dzirdamās dziesmas kārtas numurs, ja 
atskaņojat audio kompaktdisku. Pārslēdzot DVD 
sadaļas, displejā uz dažām sekundēm tiek parādīts 
attiecīgais sadaļas numurs. 

Gaismas indikators 
DVD atskaņotāja priekšējā paneļa labajā pusē ir 
uzstādīts gaismas indikators, kas parāda dažādus 
atskaņotāja režīmus. 
ORANŽS ... DVD atskaņotājā notiek ierakstīšana. 

Kad DVD atskaņotājā tiek saņemta ierakstīšanas 
komanda, oranžās krāsas indikators vispirms 
dažas sekundes mirgo un pēc tam iedegas 
nepārtraukti. Kamēr gaismas indikators mirgo, 
DVD atskaņotājs meklē atbilstošu signālu, un 
līdz brīdim, kad signāls ir atrasts, nevar ieslēgt 
nevienu kanālu. Ja tomēr to izdarāt, vajadzīgā 
pārraide DVD atskaņotājā netiks ierakstīta. 

ZAĻŠ ... DVD atskaņotājs ir ieslēgts, tomēr 
ieraksta ieraksta režīms nav ieslēgts. 

SARKANS ... DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
gaidīšanas režīmā. 

5

Diskierīce

Ielādes poga

Statusa displejs

Gaismas indikators



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V MEM RECORD A MEM 

7 8 9 

4 5 6 

TEXT 0 MENU 

1 2 3 

LIST EXIT 

STOP 

GO 

Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju un Beo4 

Tālvadības pults Beo4 lietošana 

Tālvadības pults Beo4, kas ir iekļauta 
televizora komplektācijā, nodrošina piekļuvi 
visām funkcijām. Funkcijas lietošanas laikā 
informāciju nodrošina Beo4, DVD atskaņotāja 
vai televizora ekrāna displeji. 

DVD atskaņotāja ieslēgšana. Dažu modeļu tālvadības 
pultīs Beo4 pogas VMEM nosaukums ir VTAPE 

Izvēlnes elementu izvēle. Atskaņošanas laikā pāreja 
uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu. Atskaņošanas 

pauzes laikā pāreja no viena kadra uz otru  

Datu ievadīšana ekrāna izvēlnēs vai atskaņošanas 
ātruma maiņa. Izmantojot kopā ar pogu GO 

(Labi) — pāreja atskaņošanas laikā uz iepriekšēju 
vai tālāku ieraksta fragmentu 

Piekļuve atskaņošanas režīmam un norādījumu un 
iestatījumu apstiprināšana un saglabāšana 

Papildu funkciju atvēršana Beo4 displejā, 
piemēram, V.AUX2 (Papildu videoierīce 2) 

Tiešās pārraides skatīšanās pārtraukšana. Nospiežot 
vienreiz — ieraksta atskaņošanas apstādināšana, 
nospiežot vēlreiz — atskaņošanas pārtraukšana 

Beo4 displejs, kurā tiek parādīts izvēlētais avots 

Izvēlētā avota manuāla ierakstīšana, piemēram, 
no televizora 

Datu ievadīšana ekrāna izvēlnēs, programmas 
numura izvēle 

Izvēlnes atvēršana priekšplānā 

Krāsainās pogas, kas nodrošina piekļuvi dažādām 
no izvēlētā avota atkarīgām funkcijām Izmantojot 
kopā ar pogu GO — piekļuve dažādām ekrāna 
izvēlnēm 

Izvēļņu aizvēršana*

Skaņas skaļuma regulēšana. Skaņas izslēgšana — 
nospiežot pogu vidū 

DVD atskaņotāja un televizora ieslēgšana 
gaidīšanas režīmā 

DVD 

RECORD 

0 – 9

MENU

  
  

EXIT 

 
 

• 

DVD
V MEM 

 
 

    

GO 

LIST

STOP 
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*ŅEMIET VĒRĀ! Lai aizvērtu izvēlni EDIT 
(Rediģēšana), jānospiež GO un pēc tam 3. 



Ekrāna izvēlnes nodrošina iespēju pielāgot 
iestatījumus un piekļūt atskaņošanas un 
ierakstīšanas funkcijām. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts
Nospiediet GO un pēc tam 0, lai 
atvērtu DVD galveno izvēlni 

Nospiediet, lai pārietu uz citiem 
izvēlnes elementiem un izvēlnēs 
ievadītu datus 

Nospiediet, lai atvērtu izvēlētos 
iestatījumus 

Nospiediet, lai izvēlnēs ievadītu 
datus 

Nospiediet, lai saglabātu jauno 
iestatījumu 

Nospiediet, lai izvēlētos 
informācijas joslas elementu 

Nospiediet, lai aizvērtu izvēļņu 
sistēmu un atgrieztos pie 
pašreizējā avota 

DVD galvenā izvēlne. 

Izvēļņu sistēmas lietošana 

Rokasgrāmatas simbolu 
skaidrojums 
Tālvadības pults Beo4 pogas 

Rādījums tālvadības pults Beo4 
displejā 

GO 
0

 
 

     

0–9 

GO 
GO 

  
  

EXIT 

HARD DISC

SOURCE
Hard Disc
DVD

[EXIT]

CONTENT
Video
Audio
Photo

TV 
LIST 

 
 
FORMAT
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>> Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju un Beo4 

Lai noskaidrotu, ar kurām Beo4 pogām tiek 
aktivizēti noteikti pakalpojumi vai funkcijas, 
atveriet izvēlni priekšplānā. 

Nospiediet MENU (Izvēlne) un 
pēc televizora izvēlnes 
atvēršanas — GO (Labi), lai 
atvērtu izvēlni priekšplānā 

Nospiediet to cipara pogu, kas 
aktivizē vajadzīgo funkciju... 

...vai nospiediet kādu no 
krāsainajām pogām, lai 
aktivizētu funkciju 

Izvēlne priekšplānā nodrošina 
piekļuvi dažādām funkcijām.  
Lai piekļūtu šīm funkcijām, 
neatverot izvēlni priekšplānā, 
pirms nospiest cipara vai 
krāsaino pogu, nospiediet GO. 

Beo4 pogas ir parādītas priekšplānā esošās 
izvēlnes kreisajā pusē, bet to funkcijas — labajā. 
Šīs lietotāja rokasgrāmatas pielikumā atradīsit īsu 
pamācību, ko var izmantot, it īpaši gadījumā,  
ja atrodaties blakustelpā, no kuras nevar piekļūt 
izvēlnei priekšplānā. 

Izvēlne priekšplānā 

MENU
GO

1 – 9

 
  

DISC MENU

HDD CONTENT

TUNER

INFO

BROWSER

SYSTEM

TIMER

EDIT

BACK

CAM

TV/HDD

JUMP BACK

T/C  

JUMP FORWARD

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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ŅEMIET VĒRĀ! Ja nospiedīsit 0, lai ieslēgtu 
pārlūkošanas režīmu, tiks atvērta cietā diska izvēlne. 



Sistēma GUIDE Plus+ 

Pēc tam, kad ir pabeigta sistēmas GUIDE Plus+ 
iestatīšana un datu lejupielāde, var sākt 
dažādu sistēmas GUIDE Plus+ funkciju un 
sadaļu apskati. 

> Dažas sekundes turiet nospiestu tālvadības pults 
pogu GO (Labi) dažas sekundes. 

> Izmantojiet , ,  vai , lai pārietu uz citiem 
izvēlnes elementiem un izpildiet ekrānā 
redzamos norādījumus. 

Sistēma GUIDE Plus+ sastāv no sešiem 
ekrāna komponentiem: 
Information Panels ... Šeit ir redzami norādījumi 

par sistēmu GUIDE Plus+, pārraižu reklāmas un 
sludinājumi. 

Picture Window … Šeit tiek rādīts pašlaik skatītās 
televīzijas pārraides attēls. Var turpināt skatīties 
pašreizējo pārraidi, kamēr ekrānā tiek atvērta 
sistēma GUIDE Plus+. 

Action Bar ... Šeit tiek parādītas pieejamās funkcijas. 
Darbību pogas tiek aktivizētas tieši, izmantojot 
atbilstošās tālvadības pults krāsainās pogas. 

Information Field … Šeit tiek parādīts īss pārraides 
apraksts vai palīdzības izvēlnes. 

Menu Bar …  Šeit tiek parādītas sistēmas GUIDE 
Plus+ izvēlnes un pašreizējā izvēle. 

Grid/Tiles … Šeit tiek parādīta televīzijas pārraižu 
programmas informācija septiņām nākamajām 
dienām ar kanāla un laika rādījumu. 

Ja kādi kanāli netiek parādīti, atveriet lapu EDITOR 
(Redaktors), lai pārbaudītu un mainītu kanālus. 
Izvēlnē GUIDE Plus+, nospiediet , lai pārietu uz 
izvēļņu joslu, un pēc tam vairākas reizes nospiediet 

, lai izgaismotu elementu EDITOR. Nospiediet , 
lai atvērtu izvēlni EDITOR. 

20-May 16:47
A Place by the Sea: Presented by Seetha Hallet. 
Stevie McCullum’s dad used to drive the family down 
from Glasgow for their summer holidays in north
ITV [P 03] 16:00 (60 Min)

Welcome!

What to do first!

Record

Grid
Wed, 1 16:00 17:00

A Place by the Sea
Heartbeat
Neighbours
Get a New Life

Friends
Home and Away

Hollyoaks
Family Affairs
Emmerdale

The Agents
The Agents

Weeko
Heartbeat
Room for improv

The Secret

Homes Polic

Search ScheduleMy TV

Channels Home Action bar

Picture window

Information
panels

Information field

Menu bar

Grid/Tiles
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Ikdienas lietošana 

Šajā nodaļā aprakstītas ikdienā 

izmantojamās funkcijas, piemēram, 

DVD atskaņošana, pārraižu 

ierakstīšana un šo ierakstu 

demonstrēšana, kā arī ierakstu 

rediģēšana. Izmantojot cietā diska 

ierakstīšanas iekārtu, var arī uz brīdi 

pārtraukt tiešo televīzijas pārraižu 

skatīšanos. 

Disku atskaņošana, 12 

 • Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas laikā, 12
 • DVD ekrāna izvēļņu izmantošana, 13 
 • Rīkjoslas opciju izmantošana, 14 

Pārraides ierakstīšana, 16 

 • Ierakstīšana, izmantojot taimeri, 16 
 • Taimera iestatījumu rediģēšana, 19 
 • Tūlītēja ierakstīšana, 20 

Pārraides skatīšanās pārtraukšana un demonstrēšana no atmiņas, 22 

 • Pārraides skatīšanās pārtraukšana, 22
 • Funkcijas, kas pieejamas, demonstrējot pārraidi no atmiņas, 23
 • Atmiņas buferis, 24 

Ieraksta demonstrēšana, 26

 • Ieraksta žanra izvēle, 26 
 • Ieraksta demonstrēšana, 26 
 • Funkcijas, kas pieejamas ieraksta demonstrēšanas laikā, 27 

Ierakstu rediģēšana, 28
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Disku atskaņošana 

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā 

DVD, ievietojot disku diskierīcē, 

atskaņošana sākas automātiski.

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā 

VMEM, atskaņošanas režīms jāieslēdz 

manuāli.Lai DVD atskaņošanas laikā 

meklētu dažādos ātrumos, pārietu 

diskā uz citu uz vietu vai atvērtu DVD 

diska izvēlni, izmantojiet tālvadības 

pulti Beo4. DVD atskaņošanu var 

atsākt no vietas, kur tā tika pārtraukta. 

Atskaņojot CD, atskaņošanu var 

apstādināt, pāriet uz citu dziesmu vai 

izvēlēties dziesmu pēc kārtas numura. 

Piezīme. DVD atskaņotājs rūpnīcā tiek iestatīts 
izmantošanai 2. reģionā. Kamēr DVD atskaņotājs 
būs iestatīts izmantošanai 2. reģionā, citiem 
reģioniem paredzētos diskus tajā atskaņot 
nevarēs. Ja ir jāmaina reģiona iestatījums, 
sazinieties ar tirgotāju. Dažus diskus DVD 
atskaņotājā nevar atskaņot konfigurācijas, 
ieraksta stāvokļa vai diska parametru dēļ. 

Diska atskaņošanas laikā var pāriet uz citām 
sadaļām vai dziesmām, apstādināt un pārtraukt 
diska atskaņošanu un to atskaņot palēnināti.

Atskaņošana un pāreja diskā 
uz citu sadaļu vai dziesmu 
Ievietojiet diskierīcē DVD vai CD, 
nospiediet GO (Labi) un pēc tam 
sarkano pogu, lai sāktu diska 
atskaņošanu,...

...vai ievietojiet diskierīcē DVD vai 
CD, nospiediet GO un pēc tam 0, 
lai atvērtu galveno izvēlni 

Pēc tam nospiediet , lai 
izgaismotu DVD, un pēc tam 
nospiediet GO, lai sāktu diska 
atskaņošanu 

Nospiediet, lai pārietu uz 
nosaukumiem, sadaļām vai 
ierakstiem 

Nospiediet vairākas reizes, lai 
diskā pārietu uz citu nosaukumu, 
sadaļu vai ierakstu 

Ievadiet nosaukuma, sadaļas vai 
ieraksta numuru 

Nospiediet GO un pēc tam 8,  
lai no sadaļām pārietu uz 
nosaukumiem un pretēji 

Nospiediet GO un pēc tam 7,  
lai diskā pārietu uz iepriekšējo 
sadaļu vai nosaukumu 

Nospiediet GO un pēc tam 9,  
lai diskā pārietu uz nākamo 
sadaļu vai nosaukumu 

Nospiediet, lai DVD atskaņošanas 
laikā to “tītu” atpakaļ vai uz 
priekšu. Nospiediet vēlreiz,  
lai mainītu ātrumu 

Nospiediet STOP, lai pārtrauktu 
“tīšanu”, un GO, lai atsāktu 
atskaņošanu 

Diska apstādināšana, 
atskaņošanas palēnināšana 
vai pārtraukšana 
Nospiediet, lai apstādinātu 
atskaņošanu 

Turiet nospiestu, lai sāktu 
atskaņošanu palēninātā režīmā. 
Nospiediet vēlreiz, lai mainītu 
ātrumu 

Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu 
atskaņošanu,... 

...vai nospiediet, lai atsāktu 
atskaņošanu 

Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas laikā 

GO

GO 
0

 
GO 

  

  

0–9 

GO 
8 

GO 
7 

GO 
9 
 

     

STOP
GO 

STOP 

     

STOP 

GO 
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ŅEMIET VĒRĀ! Rūpnīcas iestatījums pāriešanai 
atpakaļ un uz priekšu ir piecas minūtes. Lai mainītu 
šo intervālu, skatiet nodaļu “Sistēmas iestatījumu 
pielāgošana” 55. lpp. 



DVD diska izvēlnēs var pāriet no vienas 
funkcijas vai opcijas uz citu. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
Nospiediet GO (Labi) un pēc 
televizora izvēlnes atvēršanas — 0, 
lai atvērtu DVD galveno izvēlni 

Nospiediet GO un pēc tam sarkano 
pogu, lai atvērtu diska izvēlni* 

Izmantojiet bultiņu pogas,  
lai pārietu uz citām izvēlnes 
opcijām 

Nospiediet GO divreiz, lai 
apstiprinātu izvēli vai iestatījumu 

Nospiediet, lai aizvērtu diska 
izvēlni 

*Ne visos diskos ir diska izvēlne. 

DVD ekrāna izvēļņu izmantošana 

DVD galvenā izvēlne. 

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ieteicams 
izmantot JPEG failus, kas nav lielāki par aptuveni 
vienu megapikseli. Plašāku informāciju par JPEG 
attēliem skatiet nodaļā “Slaidrādes demonstrēšanas 
saraksta izveide” 38. lpp. 

Disku formāti 
DVD atskaņotājs ir paredzēts dažādu formātu 
disku atskaņošanai. Atbalstītie formāti ir šādi: 
– DVD Video 
– Audio CD 
– Video CD 
– Super Video CD 
– CD-R/RW 
– DVD-R/RW, ja ieraksti ir veikti DVD Video 

formātā un diska izveide ir noslēgta. 
– Diski, kuros ir MP3 faili, tiek atbalstīti, ja to 

iztveršanas frekvence ir iestatīta kā 32; 44,1 
vai 48 kHz. Atskaņojot diskus, kuros ir MP3 
faili, pārejai uz citu mapi izmantojiet  un . 

– Diski, kuros ir saglabāti JPEG faili, tiek atbalstīti, 
ja failu paplašinājums ir .JPG un nav .JPEG. 

 DVD atskaņotājā var skatīt tikai DCF standarta 
attēlus vai JPEG attēlus, piemēram, TIFF. 

GO 
0

GO
 

     
       

     

GO 
GO 

EXIT 

HARD DISC

SOURCE
Hard Disc
DVD

[EXIT]

CONTENT
Video
Audio
Photo
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ŅEMIET VĒRĀ! Ja televizora ekrānā tiek parādīts 
PIN koda ievadīšanas dialoglodziņš, tas nozīmē,  
ka ievietotajam diskam ir aktivizēts piekļuves 
ierobežojums. Šādā gadījumā jāievada četrzīmju 
PIN kods. Skatiet nodaļu “Piekļuves ierobežošana 
bērniem nepiemērotam saturam” 40. lpp. 



Rīkjoslas opciju izmantošana 

Dažādās funkcijas un opcijas, piemēram, skaņas 
ieraksta valoda, ir atkarīgas no diska tipa, un 
tām var piekļūt, izmantojot sistēmas izvēlni. 

> Demonstrēšanas laikā nospiediet GO (Labi) un 
pēc tam tālvadības pults pogu 1, lai atvērtu DVD 
atskaņotāja sistēmas izvēlni. 

> Izgaismojiet elementu TOOLBAR (Rīkjosla) un 
nospiediet , lai izgaismotu elementu OPTIONS 
(Opcijas). Pieejamās opcijas var atšķirties 
atkarībā no apstākļiem un diska tipa. 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu iestatījumu, 
kuru vēlaties pielāgot, un nospiediet . 

> Lai izgaismotu opciju, izmantojiet .
> Nospiediet GO divreiz, lai saglabātu iestatījumu 

un aizvērtu izvēlni,...
> ...vai , lai saglabātu šo iestatījumu un pārietu 

pie cita iestatījuma. 
> Nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni. 

Ja izvēlnes elements ir attēlots pelēkā krāsā, tas 
nozīmē, ka šī funkcija nav pieejama vai to nevar 
mainīt pašreizējā stāvoklī. 

Sistēmas izvēlne. 

>> Disku atskaņošana 

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . PAUSE

Toolbar

Preferences
Setup

Navigate to menu item.

Options
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Subtitru valodas maiņa 
Šo darbību var veikt tikai tad, ja subtitri DVD ir 
pieejami vairākās valodās. Valodas maiņu var veikt 
DVD atskaņošanas laikā. Šo funkciju var ieslēgt, 
arī izmantojot tālvadības pults zaļo pogu. 

> Nospiediet , lai izgaismotu elementu SUBTITLE 
(Subtitri), un , lai atvērtu tā opcijas. 

> Nospiediet  vairākas reizes, līdz tiek izgaismots 
vajadzīgās valodas nosaukums, un pēc tam 
nospiediet , lai saglabātu iestatījumu. Valodu 
nosaukumi var būt norādīti numurētā secībā vai 
saīsināti, piemēram, En — angļu valoda. 

Dažu tipu DVD diskiem subtitru valodu var mainīt 
tikai DVD diska izvēlnē. Lai atvērtu diska izvēlni, 
nospiediet GO (Labi) un pēc tam sarkano pogu. 

Audio skaņas ieraksta valodas maiņa 
Šo darbību var veikt tikai tad, ja DVD ir pieejamas 
vairākas skaņas ieraksta valodas vai VCD — vairāki 
audiokanāli. Šo funkciju var ieslēgt, arī izmantojot 
tālvadības pults sarkano pogu. 

> Nospiediet , lai izgaismotu elementu AUDIO, 
un , lai atvērtu tā opcijas. 

> Nospiediet  vairākas reizes, līdz tiek izgaismots 
vajadzīgās audioieraksta valodas nosaukums, un 
pēc tam nospiediet , lai saglabātu iestatījumu. 
Valodu nosaukumi var būt norādīti numurētā 
secībā vai saīsināti, piemēram, En — angļu valoda. 

Dažu tipu DVD diskos skaņas ieraksta valodu var 
mainīt tikai DVD diska izvēlnē. Lai atvērtu diska 
izvēlni, nospiediet GO (Labi) un pēc tam sarkano 
pogu. 

Kameras rakursu izvēle 
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja DVD ir pieejamas 
epizodes, kas ierakstītas, izmantojot dažādos 
rakursos uzstādītas kameras. Šādi attēlu var skatīt 
no dažādiem leņķiem. 

> Nospiediet , lai izgaismotu elementu ANGLE 
(Leņķis), un , lai atvērtu tā opcijas. Tiek parādīti 
pieejamie kameras rakursi. 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu vajadzīgo 
kameras rakursa iestatījumu, un pēc tam 
nospiediet , lai saglabātu iestatījumu. 

Tuvināšana 
Šī opcija televizora ekrānā nodrošina iespēju 
palielināt attēlu un pārvietoties tajā. 

> Nospiediet , lai izgaismotu elementu ZOOM 
(Tālummaiņa), un , lai ieslēgtu tālummaiņas 
režīmu. Tiek parādīta tālummaiņas statusa josla, 
un ir redzams tālummaiņas koeficients. 

> Nospiediet tālvadības pults zilo pogu, lai tuvinātu 
attēlu, vai dzelteno pogu, lai to tālinātu. 

> Nospiediet , ,  vai , lai pārvietotos 
tālummainītajā attēlā. 

> Nospiediet sarkano pogu, lai izslēgtu 
tālummaiņas režīmu. 

Meklēšana pēc laika 
Šī opcija nodrošina iespēju ielādētajā diskā pāriet 
uz noteiktu vietu. 

> Nospiediet , lai izgaismotu elementu TIME 
SEARCH (Meklēšana pēc laika), un nospiediet , 
lai ievadītu datus laika laukā (stundas : minūtes : 
sekundes). 

> Izmantojiet ciparu pogas 0–9, lai ievadītu laiku, 
no kura jāsāk diska atskaņošana, un nospiediet 
GO (Labi) divreiz, lai saglabātu šo iestatījumu. 
Diska atskaņošana sākas no vietas, kura atbilst 
ievadītajam laikam. 
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Pārraides ierakstīšana 

Izmantojot DVD atskaņotāju, var 

norādītajā laikā ierakstīt pieejama 

avota signālu vai pārraidi. Iestatiet 

taimeri sistēmas GUIDE Plus+ izvēlnē. 

DVD atskaņotājs sāk un pārtrauc 

ierakstīšanu automātiski. 

Vienlaikus var saglabāt 25 taimera 

iestatījumus, un katra taimera 

darbības ilgums var būt līdz sešām 

stundām. Taimera iestatījumus var 

rediģēt vai dzēst. 

Lai nodrošinātu pareizu taimera 

iestatījumu izpildi, iebūvētajā 

pulkstenī iestatiet pareizu laiku un 

datumu. Papildinformāciju par laika 

un datuma iestatīšanu skatiet nodaļā 

“Prioritārie iestatījumi” 42. lpp. 

Ierakstīšana, izmantojot taimeri 

Ierakstīšanu, izmantojot taimeri, var veikt trīs 
dažādos veidos. Taimeri var iestatīt manuāli, 
var izmantot pārraižu programmu* vai trešā 
ražotāja sistēmu, kuras nosaukums ir ShowView, 
G-Code vai Video Plus+ (atkarībā no jūsu 
dzīvesvietas). 

Ierakstīšana, iestatot taimeri manuāli
> Pārslēdziet televizoru uz tā numura kanālu, no 

kura DVD atskaņotājam jāveic ierakstīšana. 
> Ieslēdziet DVD atskaņotāju.
> Nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) un 

pēc tam 2, lai atvērtu GUIDE Plus+ pārraižu 
programmas lapu. 

> Nospiediet tālvadības pults zaļo pogu, kas 
aktivizētu funkciju MANUAL (Manuāli). Tiek 
parādīts ierakstīšanas datums. 

> Izmantojiet , ,  vai , kā arī 0–9, lai ievadītu 
ierakstīšanas datumu, sākuma un beigu laiku.

> Nospiediet zaļo pogu, lai saglabātu katru 
iestatījumu un pārietu uz nākamo izvēlnes 
elementu. 

> Kad displejā tiek parādīts TUNER 01 (1. uztvērējs), 
izgaismojiet šo avotu un ievadiet kanāla numuru. 

 Lai izvēlētos ārēju ieeju, izgaismojiet izvēlnes 
elementu TUNER un, izmantojot  vai , 
izgaismojiet EXT1, EXT2 vai CAM1. 

 Lai izvēlētos iekšēju televīzijas kanālu, izgaismojiet 
izvēlnes elementu 01 un, izmantojot ciparu 
pogas 0–9, ievadiet kanāla numuru. 

> Nospiediet zaļo pogu, lai saglabātu iestatījumu 
un pārietu uz nākamo izvēlnes elementu. 
Televizora ekrānā tiek atvērta virtuālā tastatūra. 
Ar tās palīdzību var ievadīt ieraksta nosaukumu. 

> Kad ievadīšana ir pabeigta, nospiediet zaļo pogu, 
lai saglabātu iestatījumu. Tiek parādīts taimera 
iestatījums. 

> Ierakstīšanas iestatījumi tiek rādīti sārtas krāsas 
rūtī. Lai tajos veiktu izmaiņas, nospiediet 
tālvadības pults atbilstošās krāsas pogu. 

> Nospiediet GO un pēc tam 2, lai saglabātu 
iestatījumus un aizvērtu izvēlni. Ja ir iestatīta 
ierakstīšana, izmantojot taimeri, displejā tiek 
parādīts uzraksts TIMER (Taimeris). 

Ierakstīšanas atkārtošana 
> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu 

vairākas reizes, lai izvēlētos atkārtotas 
ierakstīšanas iestatījumu (Once (Vienreiz), 
Weekly (Katru nedēļu), M-F (Pirmdiena–
piektdiena)). 

Ierakstīšanas pagarināšana 
> Nospiediet tālvadības pults zaļo pogu vairākas 

reizes, lai izvēlētos ierakstīšanas ilgumam 
pievienojamo papildlaiku (+0, +10, +20, +30) vai 
izvēlieties funkciju VPS/PDC (V-P). Papildinformāciju 
par funkciju VPS/PDC skatiet 17. lpp. 
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*ŅEMIET VĒRĀ! Dažās valstīs televīzijas pārraižu 
programma nav pieejama, un tādēļ pārraižu 
programmu nevar izmantot ierakstīšanai, izmantojot 
taimeri. Tomēr taimera iestatījumus var programmēt 
manuāli un izmantot ierakstīšanas sistēmu ShowViev, 
G-Code vai Video Plus+. 



Manuāli ieprogrammētu taimera iestatījumu paraugs. 

Ja DVD atskaņotājs nav gaidīšanas režīmā, pirms 
sākas ierakstīšana, izmantojot taimeri, tiks 
parādīts paziņojums. Ja šim ziņojumam nesekos 
nekādas lietotāja darbības, DVD atskaņotājs 
automātiski pārslēgsies uz attiecīgo kanālu,  
un sāksies ierakstīšana. 

Ja ierakstīšana tiek veikta, izmantojot taimeri,  
DVD uztvērēju nevar pārslēgt uz citu kanālu. 

Ņemiet vērā, ka nevar ierakstīt tādas pārraides, 
kuras pret kopēšanu aizsargā korporācija Macrovision. 

Funkcija VPS/PDC 
Funkcija VPS/PDC nodrošina to, ka pārraide, 
kopā ar kuru tiek pārraidīti arī VPS/PDC signāli, 
tiek ierakstīta pilnā apjomā — arī tad, ja tās 
demonstrēšana aizkavējas vai notiek ilgāk. 

20-May 16:47
Frequency: ONCE
Timing: +0
Recordings set: 1/25. VPS/PDC set: 0/25

Record Schedule Freq Timing

Welcome!

What to do first!

Frequency

Schedule Info SetupEditor

Timing Home

21-May    The Agents ONCE +0

17



Ierakstīšana, izmantojot taimeri (izmantojot 
pārraižu programmu) 
> Kad televizors ir ieslēgts, ieslēdziet DVD 

atskaņotāju un nospiediet tālvadības pults pogu 
GO (Labi) un pēc tam 2, lai atvērtu GUIDE Plus+ 
pārraižu programmas lapu.* 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu vajadzīgo 
televīzijas kanālu, un  vai , lai izgaismotu 
televīzijas pārraides nosaukumu. 

> Nospiediet GO un pēc tam  vai , lai lapu 
ritinātu augšup vai lejup. Nospiediet GO (Labi) 
un pēc tam  vai , lai tieši pārietu uz 
iepriekšējās vai nākamās dienas televīzijas 
pārraižu programmu. 

> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu,  
lai aktivizētu funkciju RECORD (Ierakstīšana). 

> Nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni. 

*Ja tiek parādīta GUIDE Plus+ iestatīšanas izvēlne, 
tas nozīmē, ka DVD atskaņotājā vēl nav instalēti 
GUIDE Plus+ televīzijas pārraižu dati. Papildinformāciju 
skatiet nodaļā “Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana” 
52. lpp. 

Ierakstīšana, izmantojot taimeri (izmantojot 
ShowView/G-Code/Video Plus+ system) 
Ievadiet ShowView, G-Code vai Video Plus+ 
programmēšanas numuru, kas saistīts ar televīzijas 
pārraidi. Šo numuru var noskaidrot televīzijas 
pārraižu programmas izdevumā. 

> Kad televizors ir ieslēgts, ieslēdziet DVD atskaņotāju 
un nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) 
un pēc tam 2, lai atvērtu GUIDE Plus+ pārraižu 
programmas lapu. 

> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu,  
lai atvērtu ShowView, G-Code vai Video Plus+ 
sākumlapu. 

> Izmantojiet ciparu pogas 0–9, lai ievadītu 
ShowView, G-Code vai Video Plus+ 
programmēšanas numuru, un nospiediet GO 
(Labi) divreiz, lai saglabātu iestatījumu. Ja ir 
ievadīts nepareizs programmēšanas numurs, 
pareizais numurs jāizvēlas manuāli. Izpildiet 
televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai 
mainītu datumu un laiku. 

> Ierakstīšanas iestatījumi tiek rādīti sārtas krāsas 
rūtī. Lai tajos veiktu izmaiņas, nospiediet 
tālvadības pults atbilstošās krāsas pogu. 

> Nospiediet GO un 2, lai saglabātu iestatījumus 
un aizvērtu izvēlni. Ja ir iestatīta ierakstīšana, 
izmantojot taimeri, displejā tiek parādīts 
uzraksts TIMER (Taimeris). 

Papildinformāciju par to, kā veikt atkārtotu 
ierakstīšanu un pagarināt ierakstīšanas laiku, 
skatiet 16. lpp.

>> Pārraides ierakstīšana 18

ŅEMIET VĒRĀ! Dažās valstīs televīzijas pārraižu 
programma nav pieejama, un tādēļ pārraižu 
programmu nevar izmantot ierakstīšanai, izmantojot 
taimeri. Tomēr taimera iestatījumus var programmēt 
manuāli un izmantot ierakstīšanas sistēmu ShowViev, 
G-Code vai Video Plus+. 



Var apskatīt veiktos taimera iestatījumus, kā 
arī tos rediģēt vai dzēst. Ja taimera iestatījumi 
savstarpēji pārklājas, par to tiek norādīts, kad 
saglabājat taimera iestatījumu. 

> Kad televizors ir ieslēgts, ieslēdziet DVD atskaņotāju 
un nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi), 
lai atvērtu GUIDE Plus+ izvēlni. 

> Nospiediet , lai izgaismotu taimera iestatījumu, 
kuru vēlaties dzēst vai rediģēt. 

Taimera iestatījuma rediģēšana 
> Izgaismojiet taimera iestatījumu un nospiediet 

tālvadības pults zaļo pogu, lai aktivizētu funkciju 
EDIT (Rediģēšana), un izpildiet televizora ekrānā 
redzamos norādījumus, lai veiktu nepieciešamās 
izmaiņas. 

> Nospiediet GO (Labi) un 2, lai saglabātu 
iestatījumus un aizvērtu izvēlni.

Ierakstīšanas biežuma vai laika pagarināšanas 
iestatījuma rediģēšana 
> Izgaismojiet attiecīgo izvēlnes rūti un nospiediet 

sarkano pogu, lai mainītu ierakstīšanas biežumu, 
vai zaļo pogu, lai mainītu ierakstīšanas 
pagarinājumu. 

> Nospiediet GO (Labi) un 2, lai saglabātu 
iestatījumus un aizvērtu izvēlni. 

Taimera iestatījuma dzēšana 
> Izgaismojiet taimera iestatījumu un nospiediet 

tālvadības pults sarkano pogu, lai aktivizētu 
funkciju DELETE (Dzēst). 

> Nospiediet GO (Labi) un 2, lai saglabātu 
iestatījumus un aizvērtu izvēlni. 

Ja taimera iestatījumi savstarpēji pārklājas, par to 
tiek norādīts, kad saglabājat taimera iestatījumu. 
Tiek saglabāti tikai tie taimera iestatījumi, kas 
pārklājas daļēji, un nākamais taimera iestatījums 
netiek aktivizēts, līdz nav beigusies iepriekšējā 
taimera iestatījuma darbība. 

Ieprogrammētie taimera iestatījumi sarakstā  
tiek kārtoti pēc sākuma laika. Katram taimera 
iestatījumam tiek norādīts avots, nosaukums  
(ja ir pieejams), sākuma un beigu laiks, kā arī 
datums vai nedēļas diena. 

Nedēļas dienu saīsinājumi: 
 M … Pirmdiena 
 T … Otrdiena 
 W … Trešdiena 
 T … Ceturtdiena 
 F … Piektdiena 
 S … Sestdiena 
 S … Svētdiena

Taimera iestatījumu rediģēšana 

20-May 16:47
‘Schedule’ displays programmes you have Set to Record.
Press    to use. Press the green button for manual
recording. Press    to view ‘My TV’. Press    to view 
‘Info’

Record Schedule Freq Timing

Welcome!

What to do first!

Frequency

Grid Search ScheduleMy TV

Timing Home

21-May    18:42   02:25      P01 ONCE +0
21-May    The Agents M-F +0
21-May    20:00   21:00      P12 ONCE +0
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Var veikt tūlītēju ierakstīšanu. Laikā, kad 
ierakstāt pārraidi, varat skatīties citu cietajā 
diskā ierakstītu pārraidi, ierakstu DVD vai 
vienkārši citu tiešo televīzijas pārraidi. Tomēr 
dažos gadījumos nevar ieslēgt citu avotu vai 
pārraidi. 

Ierakstīšana, izmantojot DVD uztvērēju,  
un cita avota skatīšanās vienlaikus 
> Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts, nospiediet GO 

(Labi) un pēc tam tālvadības pults dzelteno 
pogu, lai atvērtu DVD uztvērēja izvēlni. 

> Izmantojiet  vai  vai ciparu pogas 0–9,  
lai izvēlētos kanāla numuru.

> Nospiediet RECORD (Ierakstīšana) divreiz.* DVD 
atskaņotājs sāk pašlaik skatītās pārraides 
ierakstīšanu, kas var ilgt līdz sešām stundām,  
un šajā laikā varat ieslēgt citu avotu. 

Cietajā diskā saglabāta ieraksta skatīšanās 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zaļo pogu,  

lai pārslēgtos uz cieto disku. 
> Izmantojiet  vai , lai izvēlnē HARD DISC 

CONTENT (Cietā diska saturs) izgaismotu 
ierakstu, un nospiediet GO, lai sāktu tā 
demonstrēšanu. 

DVD ieraksta skatīšanās 
> Nospiediet DVD atskaņotāja ielādes pogu un 

ielādējiet disku, lai sāktu tā atskaņošanu. 

Televizora skatīšanās 
> Nospiediet TV, lai ieslēgtu televizora režīmu. 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam dzelteno 

pogu, lai pēc ieraksta skatīšanās vai diska 
atskaņošanas atkal ieslēgtu DVD uztvērēja 
režīmu,... 

> ...vai nospiediet DVD, lai atkal ieslēgtu DVD 
atskaņotāja režīmu. Nospiediet GO un pēc tam 
dzelteno pogu, lai pēc televizora skatīšanās 
atkal ieslēgtu DVD uztvērēju. 

> Nospiediet STOP divreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. 
> Nospiediet gaidīšanas režīma pogu, lai sistēmu 

ieslēgtu gaidīšanas režīmā. 

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM vai V.AUX2, 
nevis DVD, DVD vietā jānospiež VMEM vai V.AUX2. 

Ierakstīšanas laikā DVD uztvērēju nevar pārslēgt 
uz citu kanālu. 

>> Pārraides ierakstīšana 

Tūlītēja ierakstīšana 
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*ŅEMIET VĒRĀ! Izmantojot noteiktu modeļu 
Bang & Olufsen televizorus, lai sāktu ierakstīšanu, 
RECORD (Ierakstīšana) jānospiež tikai vienreiz. 
Kad uz DVD atskaņotāju tiek padota ierakstīšanas 
komanda, sākas sešu stundu ierakstīšanas process. 
Nospiežot RECORD vēlreiz, ierakstīšanas ilgums 
tiek saīsināts līdz 30 minūtēm. Ar katru nākamo 
RECORD nospiešanas reizi ierakstīšanas ilgums 
tiek palielināts par 30 minūtēm, līdz atkal sasniedz 
sešas stundas. 



Ierakstīšana no citiem avotiem 
Ierakstīšanu var veikt, arī izmantojot citus avotus, 
kas nav DVD uztvērējs, piemēram, televizora pierīci 
(set-top box). 

> Pārraides skatīšanās laikā nospiediet tālvadības 
pults pogu RECORD (Ierakstīšana) divreiz, lai 
sāktu ierakstīšanu*. 

> Nospiediet STOP divreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. 
Pretējā gadījumā ierakstīšana tiks automātiski 
pārtraukta pēc sešām stundām. 

Ierakstīšanas laikā nepārslēdziet avotu vai 
televīzijas kanālu, kā arī nepārslēdziet televizoru 
un ierakstīšanas avotu gaidīšanas režīmā. Ja to 
darīsit, DVD atskaņotājs zaudēs savienojumu ar 
televizoru un ierakstīšanas avotu. 

Kanālu pārslēgšana ierakstīšanas laikā 
Ja saņemot komandu RECORD (Ierakstīšana), ir 
ieslēgts televizora uztvērējs, DVD atskaņotājam ir 
nepieciešamas 40 sekundes, lai noregulēto kanālu 
sarakstā tas atrastu vajadzīgo kanālu. Šajā laikā 
gaismas indikators mirgo oranžā krāsā. Nepārslēdziet 
televīzijas kanālu, kamēr nav pārtraucis mirgot 
gaismas indikators. Nepārslēdziet televīzijas 
kanālu, ja kanāls, no kura ierakstāt, ir noregulēts 
tikai televizorā un nav noregulēts DVD atskaņotājā. 
Ja tā darīsit, ierakstīšana tiks turpināta no ieslēgtā 
kanāla. 
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ŅEMIET VĒRĀ! Jaunu ierakstīšanu nevar sākt, 
kamēr nav pabeigta iepriekšējā vai ja cietais disks 
ir pilns ar ierakstiem, kas ir aizsargāti pret dzēšanu. 



Iebūvētais cietais disks nodrošina 

iespēju pārtraukt televīzijas tiešās 

pārraides skatīšanos, neko no tās 

nepalaižot garām. Vienkārši 

pārtrauciet pārraides skatīšanos  

un atsāciet to piemērotā laikā. 

DVD atskaņotājs no ieslēgšanas brīža 

sāk skatītās televīzijas pārraides 

saglabāšanu DVD uztvērēja atmiņas 

buferī, kura ietilpība ir sešas stundas. 

DVD atskaņotājs turpina pārraides 

saglabāšanu arī tad, kad tā tiek 

demonstrēta no atmiņas, tādējādi 

nodrošinot iespēju noskatīties visu 

pārraidi. 

Pārraides tiešo demonstrāciju var 

ieslēgt jebkurā laikā. 

Lai varētu pārtraukt tiešās pārraides skatīšanos 
un pārraidi demonstrēt no atmiņas, televizors 
jāskatās, izmantojot DVD uztvērēju. Var 
pārtraukt ierakstāmās pārraides skatīšanos, 
tomēr nevar pārtraukt pārraides skatīšanos 
vai demonstrēt pārraidi no atmiņas, kamēr 
DVD atskaņotājs ierakstīta citu pārraidi vai 
kopē kādu ierakstu, kā arī ja pārraidi pret 
kopēšanu aizsargā korporācija Macrovision. 

DVD uztvērēja ieslēgšana 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam dzelteno 

pogu, lai ieslēgtu DVD uztvērēju. 

Tiešās pārraides skatīšanās pārtraukšana 
> Nospiediet STOP, lai pārtrauktu tiešās pārraides 

skatīšanos. 
> Nospiediet GO (Labi), lai sāktu pārraides 

demonstrēšanu no atmiņas. 
> Nospiediet GO un pēc tam dzelteno pogu,  

lai atkal ieslēgtu tiešo pārraidi. 

Statusa loga piemērs. Pārraide tiek demonstrēta 
pēc tās skatīšanās pārtraukšanas. 9:35 norāda 
televīzijas pārraides sākuma laiku. 12:44 norāda 
pašreizējo (pareizo) laiku. 10:46 norāda pašreizējo 
atrašanās vietu un televīzijas pārraides translēšanas 
laiku, kā arī laika nobīdi salīdzinājumā ar tiešo pārraidi. 

Pārraides skatīšanās pārtraukšana 

Pārraides skatīšanās pārtraukšana un demonstrēšana no atmiņas 

09:35 12:44
DR1 DR1  17-OCT-2006 09:49 09:49

10:46
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Kad notiek demonstrēšana no atmiņas, 
ierakstu atmiņas buferī var “tīt” uz priekšu 
vai atpakaļ, demonstrēt palēninātā režīmā  
un pa kadram vai minūtei. 

Pārraides, kuras skatīšanos 
esat pārtraucis, demonstrēšana 
no atmiņas 
Nospiediet, lai sāktu pārraides 
demonstrēšanu no atmiņas. 

Nospiediet, lai, demonstrējot no 
atmiņas, pārietu uz nākamo vai 
iepriekšējo atzīmi vai sadaļu. 

Nospiediet, lai, demonstrējot 
pārraidi no atmiņas, tās ierakstu 

“tītu” atpakaļ vai uz priekšu. 
Nospiediet vēlreiz, lai mainītu 
ātrumu. 

Nospiediet, lai apstādinātu 
demonstrēšanu no atmiņas. 

Kamēr demonstrēšana no 
atmiņas ir apstādināta, 
nospiediet vairākas reizes,  
lai pārraidi skatītu pa kadram  
vai minūtei. 

Laikā, kad ieraksts ir apstādināts, 
nospiediet, lai sāktu 
demonstrēšanu palēnināti. 
Nospiediet vēlreiz, lai mainītu 
ātrumu. 

Nospiediet STOP un pēc tam GO 
(Labi), lai atsāktu pārraides 
demonstrēšanu no atmiņas 

Tiešās televīzijas pārraides 
skatīšanās laikā nospiediet GO 
un pēc tam 7, lai tās ierakstā 
pārietu uz vietu, kas tika 
demonstrēta pirms piecām 
minūtēm, lai atkārtoti noskatītos 
interesantākās epizodes 

Pēc atgriešanās tiešās televīzijas 
pārraides skatīšanās režīmā 
nospiediet GO un pēc tam 9, lai 
pārraides demonstrācijā pārietu 
piecas minūtes uz priekšu, kopš 
nospiedāt pogas 

Nonākot atmiņas bufera sākumā 
vai beigās, demonstrēšana no 
atmiņas sākas automātiski no šīs 
atmiņas bufera vietas. 

Kanālu pārslēgšana pārraides 
demonstrēšanas no atmiņas laikā 
Pārslēgt kanālus, kuros demonstrē tiešās pārraides, 
var jebkurā laikā, tomēr, veicot šādu pārslēgšanu, 
atmiņas buferis pārtrauc iepriekšējā kanālā 
demonstrētās pārraides ierakstīšanu un sāk 
pašlaik skatītā kanāla pārraides ierakstīšanu. 

Avotu pārslēgšana pārraides demonstrēšanas 
no atmiņas laikā 
Ja sistēma tiek pārslēgta uz ārēju avotu, piemēram, 
DTV vai TV, DVD atskaņotājs pēc 30 minūtēm 
izslēdzas. DVD atskaņotājs attiecīgi pārtrauc 
pārraides saglabāšanu atmiņas buferī, un tā saturs 
tiek dzēsts. 

Sistēmas pārslēgšana uz iebūvētu avotu, piemēram, 
DVD, neietekmē ierakstīšanu atmiņas buferī. 

Svarīga informācija! 
Atmiņas bufera saturs nav aizsargāts. Ja buferis ir 
pilns un pārraižu saglabāšana tajā tiek turpināta, 
saglabājot jaunās pārraides, vecākais saturs tiek 
izdzēsts. Ja pārraidi vēlaties noteikti saglabāt, 
sāciet ierakstīšanu cietajā diskā. 

Informāciju par ierakstīšanu cietajā diskā vai 
vispārīgu informāciju par atmiņas buferi skatiet 
nodaļā “Atmiņas buferis” 24. lpp. 

Funkcijas, kas pieejamas, demonstrējot pārraidi no atmiņas 

GO 

    

 
 

STOP 

   

 
 

STOP
GO 

GO 
7 

GO 
9 
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ŅEMIET VĒRĀ! Veicot demonstrēšanu no atmiņas, 
nevar skatīt teletekstu. 



>> Pārraides skatīšanās pārtraukšana un demonstrēšana no atmiņas 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts, televīzijas 
pārraide, kas tiek demonstrēta, izmantojot 
DVD uztvērēju, tiek saglabāta cietā diska 
pagaidu krātuvē, ko sauc par atmiņas buferi. 
Televīzijas pārraides tajā tiek saglabātas 
nepārtrauktā režīmā sešu stundu garumā. 

Televizora ekrānā būs redzama atmiņas 
bufera videoieraksta demonstrēšanas josla. 
Tajā tiek parādīts cietā diska pagaidu krātuvē 
saglabāto televīzijas pārraižu statuss un laiks. 
Videoieraksta demonstrēšanas joslas rādījumu 
var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot tālvadības 
pults pogu GO (Labi) un pēc tam zilo pogu. 

Atmiņas bufera videoieraksta demonstrēšanas 
joslā redzama šāda informācija: 
– Televīzijas pārraides sākuma laiks. Kad atmiņā 

ierakstītā satura ilgums būs sasniedzis sešas 
stundas, tā sākums tiks dzēsts, un tiks attiecīgi 
mainīts pārraides ieraksta sākuma laiks. 

– Brīvās vietas lielums pagaidu krātuvē. 
– Klipi, kas ir atlasīti, lai tos ierakstītu DVD 

atskaņotājā (iezīmēti sarkanā krāsā). 
– Pašreizējā atrašanās vieta un televīzijas pārraides 

translācijas laiks. 
– Ierakstu atzīmes (ieslēdzot televizorā kādu 

kanālu ilgāk par vienu minūti, tiek izveidota 
jauna ieraksta atzīme). 

– Pašreizējais laiks 

Piezīme. Atmiņas buferī var saglabāt televīzijas 
pārraides ar ilgumu tikai līdz sešām stundām. 
Nospiežot STANDBY (Gaidīšanas režīms), lai 
izslēgtu DVD atskaņotāju, viss bufera saturs tiek 
izdzēsts. Tomēr, ja DVD atskaņotājs tiek ieslēgts 
gaidīšanas režīmā ierakstīšanas laikā, atmiņas 
bufera saturs netiek dzēsts līdz brīdim, kad DVD 
atskaņotājs pārtrauc ierakstīšanu. 

Brīvās vietas pārvaldība un satura aizsardzība 
DVD atskaņotājam ir brīvās vietas pārvaldības 
funkcija, kas nepieciešamības gadījumā automātiski 
atbrīvo vietu ierakstiem, kuri tiek veikti manuāli 
vai izmantojot taimeri. Tas notiek, izdzēšot cietā 
diska saturu nepieciešamajā apjomā. 

Atmiņas buferis 

09:35 12:44
DR1 DR1  17-OCT-2006 09:49 09:49

TV2 TV2  17-OCT-2006 09:35 09:35

10:46
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Televīzijas pārraides sākuma laiks 

Klipi, kas atlasīti, lai tos ierakstītu 
cietajā diskā 

Pašreizējais laiks 

Brīvās vietas lielums pagaidu krātuvē 

Ieraksta atzīme 

Pašreizējā atrašanās vieta un televīzijas 
pārraides translācijas laiks 

Atmiņas buferis Cietā diska 
saturs



Satura iezīmēšana ierakstīšanai 
Lai saturu no cietā diska pagaidu krātuves varētu 
ierakstīt cietajā diskā, šis saturs vispirms “jāiezīmē”. 
Skatiet nodaļu “Ierakstīšana no atmiņas bufera” 
šajā lappusē. 

Ieraksta (pārraides) izvēle 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zilo pogu,  

lai atvērtu pārskata paneli.
> Nospiediet GO un pēc tam  vai , lai izvēlētos 

ierakstu. 

Sižeta atrašana ierakstā 
> Izmantojiet  vai . 

Pašlaik skatītās pārraides ierakstīšana 
> Nospiediet RECORD (Ierakstīšana) divreiz. 

Nospiediet vēlreiz RECORD, lai sāktu 
ierakstīšanu, kas ilgst 30 minūtes. 

Ieraksta iezīmēšana, sākot no pašlaik skatītā sižeta 
> Nospiediet sarkano pogu. 

Ieraksta iezīmēšanas atcelšana 
> Nospiediet sarkano pogu. 

Ierakstīšanas pabeigšana 
> Nospiediet STOP divreiz. 

Ja televizora ekrānā redzama atmiņas bufera izvēlne, 
DVD atskaņotājs darbojas demonstrēšanas režīmā 
un kursoru nevar pārvietot, izmantojot , ,  
un . Tā vietā atmiņas bufera režīmā nospiediet 
tālvadības pults dzelteno pogu, lai pārietu uz 
pārraižu sarakstu, pēc tam GO (Labi) un , ,  
vai , lai pārietu uz citiem saraksta elementiem. 

Ierakstīšana no atmiņas bufera 
> Nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) un 

pēc tam zilo pogu, lai rādītu atmiņas bufera 
videoieraksta demonstrēšanas joslu. 

> Nospiediet GO un pēc tam  vai , lai izvēlētos 
televīzijas pārraidi, kas atrodas cietā diska 
pagaidu krātuvē. 

> Izmantojiet  vai , lai meklētu sižeta sākumu, 
no kura vēlaties sākt ierakstīšanu, un pēc tam 
nospiediet STOP. 

> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu, lai 
sāktu ierakstīšanu no šīs vietas. 

> Nospiediet GO, lai turpinātu demonstrēšanu no 
atmiņas. 

> Nospiediet , lai atrastu vietu, kurā vēlaties beigt 
ierakstīšanu, un nospiediet divreiz tālvadības pults 
pogu STOP. Videoieraksta demonstrēšanas joslā 
būs redzama sarkana atzīme, kas norādīs par 
iezīmētu ierakstu. 

> Nospiediet GO, lai turpinātu demonstrēšanu, vai 
nospiediet GO un pēc tam dzelteno pogu, lai 
pārietu uz tiešās pārraides skatīšanās režīmu, 
izmantojot DVD atskaņotāju. 

Kā tiek dzēsts atmiņas bufera saturs 
Izpildot norādītās darbības, tiks izdzēsts cietā 
diska pagaidu krātuves saturs: 
– Nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) un 

pēc tam 5, lai ieslēgtu videokameras režīmu. 
– Sistēmas izvēlnē atveriet opciju SETUP (Iestatīšana). 
– Mainiet iestatījumu uz RECORD MODE 

(Ierakstīšanas režīms). 
– Ieslēdziet DVD atskaņotāju gaidīšanas režīmā.

Izpildot pirmās trīs darbības, tiks jautāts, vai 
vēlaties turpināt.* Lai turpinātu un izdzēstu cietā 
diska pagaidu krātuves saturu:
> Nospiediet tālvadības pults pogu GO divreiz,  

lai izvēlētos atbildi YES (Jā),... 
> ...VAI izgaismojiet izvēlnes elementu NO (Nē) un 

nospiediet tālvadības pults pogu GO divreiz, lai 
aizvērtu izvēlni, neapstiprinot dzēšanu. 

*Ņemiet vērā to, ka, nospiežot gaidīšanas režīma 
pogu, netiks vaicāts par to, vai vēlaties turpināt. 
DVD atskaņotājs tiks ieslēgts gaidīšanas režīmā, 
un atmiņas buferis tiks izdzēsts. 
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ŅEMIET VĒRĀ! Noteiktu modeļu Bang & Olufsen 
televizoriem, lai sāktu ierakstīšanu, RECORD 
(Ierakstīšana) jānospiež tikai vienreiz. 



Ieraksta demonstrēšana 

Var izvēlēties ierakstu pēc žanra, 

demonstrēt ierakstu, apstādināt un 

pārtraukt ieraksta demonstrēšanu,  

kā arī pāriet uz citu ieraksta sadaļu, 

“tīt” ierakstu uz priekšu un atpakaļ. 

Turklāt ierakstus var demonstrēt 

palēnināti. Pēc demonstrējamā 

ieraksta izvēles DVD atskaņotājs 

automātiski atsāk tā demonstrēšanu 

no vietas, kurā šī demonstrēšana tika 

pārtraukta iepriekšējā skatīšanās reizē. 

Veiktie ieraksti tiek saglabāti cietā 

diska saturā kā TITLES (Nosaukumi). 

Nosaukums ierakstam tiek piešķirts 

automātiski, vai arī tam var piešķirt 

nosaukumu, kad iestatāt taimeri. 

Informāciju par to, kā mainīt ieraksta 

nosaukumu, skatiet nodaļā “Nosaukuma 
piešķiršana ierakstam” 30. lpp.

Ieraksta žanra izvēle 

Lai ierakstu varētu atrast viegli un ātri, var izvēlēties 
kādu no sarakstā norādītajiem žanru tipiem. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zaļo pogu,  

lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā 
diska saturs). 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu ieraksta 
nosaukumu, nospiediet tālvadības pults pogu 
GO un pēc tam 3, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu. 

> Izgaismojiet izvēlnes elementu GENRE (Žanrs) 
un nospiediet . 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu vajadzīgā 
žanra nosaukumu, un nospiediet GO divreiz,  
lai saglabātu iestatījumu. 

> Nospiediet GO un pēc tam 3, lai izslēgtu 
rediģēšanas režīmu. 

Ieraksta demonstrēšana 

> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zaļo pogu,  
lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT (Cietā 
diska saturs). 

> Nospiediet  vai , lai izgaismotu tā ieraksta 
nosaukumu, kuru vēlaties demonstrēt. 

> Nospiediet GO, lai demonstrētu izgaismoto 
ierakstu. 

Demonstrēšanas laikā demonstrēšanas informāciju 
var apskatīt jebkurā brīdī, nospiežot GO (Labi) un 
pēc tam zilo pogu. Lai demonstrēšanas informāciju 
noņemtu no ekrāna, nospiediet GO un pēc tam 
zilo pogu. 

Ieraksta demonstrēšana tā ierakstīšanas laikā 
Lai sāktu ieraksta demonstrēšanu, nav jāgaida, 
kamēr tiek pabeigta tā ierakstīšana. Ieraksta 
demonstrēšanas režīmu tā ierakstīšanas laikā var 
ieslēgt jebkurā brīdī. 

> Ierakstīšanas laikā nospiediet GO (Labi) un pēc 
tam zaļo pogu, lai atvērtu izvēlni HARD DISC 
CONTENT (Cietā diska saturs).

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu tā ieraksta 
nosaukumu, kurš pašlaik tiek ierakstīts. 

> Nospiediet GO, lai demonstrētu ierakstu. 

Ierakstīšanas laikā ieraksta demonstrēšana tiek 
sākta no sākuma. Šādi ierakstīšanas gaita netiek 
pārtraukta. 
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ŅEMIET VĒRĀ! Ieslēdzot DVD atskaņotāju no 
gaidīšanas režīma, tā ieslēgšanās ilgst līdz 40 
sekundēm. 



Ieraksta demonstrēšanas laikā var pāriet uz 
noteiktu ieraksta sadaļu, demonstrēt ierakstu 
palēnināti vai apstādināt ieraksta demonstrēšanu 
un to atsākt piemērotā laikā.

Pāreja uz citu ieraksta sadaļu 
Nospiediet, lai pārietu uz 
iepriekšējo vai nākamo sadaļu 

Nospiediet, lai ieraksta 
demonstrēšanas laikā to “tītu” 
atpakaļ vai uz priekšu. Nospiediet 
vēlreiz, lai mainītu ātrumu 

Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 
7, lai ierakstā pārietu atpakaļ 

Nospiediet GO un pēc tam 9, lai 
ierakstā pārietu uz priekšu 

Laikā, kad ieraksts ir apstādināts, 
nospiediet, lai sāktu 
demonstrēšanu palēnināti 

Laikā, kad ieraksts ir apstādināts, 
nospiediet, lai sāktu 
demonstrēšanu palēnināti 
atpakaļvirzienā 

Ieraksta demonstrēšanas 
apstādināšana un 
pārtraukšana 
Nospiediet, lai apstādinātu 
demonstrēšanu 

Nospiediet, lai ierakstā pārietu 
pa kadram uz priekšu vai atpakaļ 

Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu 
demonstrēšanu. Ekrānā tiek 
atvērta izvēlne HARD DISC 
CONTENT (Cietā diska saturs) 

Nospiediet, lai atsāktu 
demonstrēšanu 

Cietā diska satura izvēlne. 

Funkcijas, kas pieejamas ieraksta demonstrēšanas laikā 
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7 
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GO 
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Aizsargātie ieraksti tiek pilnībā izslēgti no 
brīvās vietas pārvaldības funkcijas darbības. 
Ja cietais disks ir pilns un ir aizsargāti visi 
ieraksti, nevar veikt ierakstīšanu, izmantojot 
taimeri, vai manuālu ierakstīšanu. 

Ierakstu aizsargāšana 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zaļo pogu,  

lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT  
(Cietā diska saturs). 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu tā ieraksta 
nosaukumu, kuru vēlaties aizsargāt vai kuram 
vēlaties noņemt aizsardzību.* 

> Nospiediet zilo pogu, lai izvēlēto ierakstu 
aizsargātu pret rediģēšanu vai automātisku 
dzēšanu vai lai tam noņemtu šādu aizsardzību. 

Kad cietais disks ir pilns, jebkāda ierakstīšanas 
gaita tiek automātiski pārtraukta. 

Izmantojot atbilstošās krāsainās pogas, var 
aktivizēt dažādas rediģēšanas opcijas, piemēram, 
ierakstu dzēšanu un aizsardzību. 

Kārtošanas izvēlne. 

Ierakstu rediģēšana 

Ja cietais disks ir pilns un tiek 

programmēta ierakstīšana, 

izmantojot taimeri, vai sākta manuāla 

ierakstīšana, iebūvētā cietā diska 

ierakstīšanas iekārta automātiski 

atbrīvo vietu jaunajam ierakstam, 

izdzēšot vecos ierakstus. 

Tomēr svarīgākos ierakstus var aizsargāt 

pret izdzēšanu, izslēdzot no šīs funkcijas 

darbības. Ja vēlaties atbrīvot vietu 

cietajā diskā patstāvīgi, ierakstus var 

izdzēst arī jebkurā laikā. 

Turklāt var pārkārtot ierakstu secību 

pēc savas gaumes. 

Ieraksta aizsardzība 

HARD DISC
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*ŅEMIET VĒRĀ! Veiktie ieraksti tiek saglabāti cietā 
diska saturā kā TITLES (Nosaukumi). Ja ierakstam 
netiek piešķirts īpašs nosaukums, tas tiek piešķirts 
automātiski un saglabāts līdz brīdim, kad to 
mainīsit. Skatiet nodaļu “Nosaukuma piešķiršana 
ierakstam” 30. lpp. 



Ierakstu saraksta pārkārtošana 

Lai varētu viegli noteikt ierakstu atrašanās 
vietu, ierakstus, kas atrodas noteiktā mapē, 
var pārkārtot atbilstoši noteiktiem kritērijiem. 
Šī kārtība tiks saglabāta, līdz aizvērsit satura 
izvēlni. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 0, lai atvērtu 

izvēlni HARD DISC (Cietais disks). 
> Nospiediet , lai atvērtu izvēlni SORTING 

(Kārtošana). 
> Izmantojiet  vai , lai izvēlētos kādu no 

kārtošanas opcijām. 
> Nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni. 

Kārtošanas opcijas 
RECORDING DATE (Ierakstīšanas datums) … Ierakstu 

saraksts, kas sakārtots pēc ierakstīšanas datuma. 
ALPHABETICAL (Alfabētiskā secībā) … Ierakstu 

saraksts, kas sakārtots alfabētiskā secībā. 
DELETE ORDER (Dzēšanas kārtība) ... Ierakstu saraksts, 

kas sakārtots secībā, kādā jādzēš ieraksti, ja 
cietajā diskā vairs nav vai nepietiek vietas 
jauniem ierakstiem. Ieraksti jāizdzēš manuāli. 

PROTECTED (Aizsargātie) … To ierakstu saraksts, 
kas ir aizsargāti pret izdzēšanu. 

GENRE (Žanrs) … Ierakstu saraksts, kas sakārtots 
pēc norādītā žanra. 

LAST PLAYED (Pēdējie demonstrētie) … Pēdējo 
demonstrēto ierakstu saraksts. 

Ieraksta dzēšana 

Ierakstus, kas nav vajadzīgi, var izdzēst 
jebkurā laikā. Tomēr, lai dzēstu aizsargātu 
ierakstu, tam vispirms jānoņem aizsardzība.

Ieraksta dzēšana 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zaļo pogu,  

lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT  
(Cietā diska saturs). 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu tā ieraksta 
nosaukumu, kuru vēlaties izdzēst. 

> Nospiediet sarkano pogu, lai no cietā diska 
izdzēstu izgaismoto ierakstu. 
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Ieraksta kopēšana 

Ierakstu, kas saglabāts iebūvētajā cietajā 
diskā, var kopēt uz ierakstāmu DVD. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam zaļo pogu,  

lai atvērtu izvēlni HARD DISC CONTENT  
(Cietā diska saturs). 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu tā ieraksta 
nosaukumu, kuru vēlaties kopēt. 

> Nospiediet zaļo pogu, lai izgaismoto ierakstu 
no cietā diska kopētu uz ierakstāmu DVD. 

Nosaukuma piešķiršana ierakstam 

Ja ierakstītajai televīzijas pārraidei nosaukums 
ir piešķirts automātiski vai ierakstīšanu esat 
veicis manuāli, šī ieraksta atrašanu izvēlnē 
HARD DISC CONTENT (Cietā diska saturs) var 
padarīt vienkāršāku, piešķirot savu nosaukumu. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) un 

pēc tam zaļo pogu, lai atvērtu izvēlni HARD 
DISC CONTENT (Cietā diska saturs). 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu ieraksta 
nosaukumu, nospiediet tālvadības pults pogu 
GO un pēc tam 3, lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu. 

> Izgaismojiet izvēlnes elementu TITLE NAME 
(Nosaukums) un nospiediet . 

> Izmantojiet  vai , lai mainītu rakstzīmi vai 
skaitli vai izmantojiet 0–9, lai ievadītu vajadzīgo 
informāciju. Izmantojiet  vai , lai pārietu uz 
nākamo vai iepriekšējo lauku. Nospiediet 
tālvadības pults pogu GO un pēc tam 8, lai no 
lielo burtu rakstības pārietu uz mazo burtu 
rakstību un pretēji. Nospiediet tālvadības pults 
sarkano pogu, lai aktivizētu funkciju CLEAR 
(Nodzēst) un nodzēstu ieraksta nosaukumu. 

> Nospiediet GO divreiz, lai saglabātu izmaiņas. 
> Nospiediet GO un pēc tam 3, lai izslēgtu 

rediģēšanas režīmu. 

>> Ierakstu rediģēšana 
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Papildfunkciju lietošana 

Ierakstu papildu rediģēšana, 32

 • Ieraksta sadalīšana divās daļās, 32 
 • Ieraksta sadaļu sapludināšana vai sadaļas sadalīšana, 33 
 • Nevajadzīgu sižetu paslēpšana, 33 
 • Slēpto sižetu rādīšana, 33 
 • Visu sadaļu atzīmju dzēšana, 34 
 • DVD rediģēšana, 34 

Demonstrēšanas papildfunkcijas, 36

 • Demonstrēšanas laikā izmantojamās funkcijas, 36 
 • Slaidrādes demonstrēšanas saraksta izveide, 38 

Piekļuves ierobežošana bērniem nepiemērotam saturam, 40

 • Piekļuves ierobežojuma aktivizēšana, 40 
 • Piekļuves ierobežojuma koda iestatīšana, 41 

Prioritārie iestatījumi, 42

 • Prioritāro iestatījumu pielāgošana, 42 

Šajā nodaļā aprakstītas ierakstu 

rediģēšanas papildiespējas. Ierakstus 

var sadalīt un sapludināt. Var izpildīt 

dažādas demonstrēšanas funkcijas, 

piemēram, izveidot slaidrādi un 

ierobežot piekļuvi ierakstiem, 

izmantojot piekļuves ierobežojuma 

funkciju. Turklāt var mainīt prioritāros 

iestatījumus, piemēram, ierakstīšanas 

režīmu, automātisko aizsardzību un 

skaņas režīmu. 
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Ierakstu papildu rediģēšana 

Ja esat izveidojis ierakstu, citu sižetu 

starpā varat paslēpt nevajadzīgus 

sižetus vai sadalīt ierakstu divās 

atsevišķās daļās. 

Izvēlnē OPTIONS (Opcijas) var 

aktivizēt, mainīt vai deaktivizēt 

izvēlētā ieraksta iestatījumus. 

Piezīme. Nevar veikt aizsargāta 

ieraksta rediģēšanu. 

Papildinformāciju skatiet nodaļā 

“Ieraksta aizsardzība” 28. lpp.

Atsevišķu ierakstu var sadalīt divās vai vairākās 
daļās. Šo funkciju var izmantot, lai no ieraksta 
atdalītu un izdzēstu nevajadzīgus fragmentus, 
un, piemēram, lai, pārlūkojot garu ierakstu, 
varētu vieglāk atrast noteiktu sižetu.

Ieraksta sadalīšana divās daļās 
> Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet 

tālvadības pults pogu GO (Labi) un 3. 
> Nospiediet  vai , lai atrastu sižetu, kuru 

vēlaties rediģēt, un pēc tam nospiediet STOP. 
> Nospiediet tālvadības pults dzelteno pogu,  

lai aktivizētu funkciju DIVIDE (Sadalīt). Sākot no 
pašreizējās ieraksta vietas, tiks izveidots jauns 
ieraksts un jauns rādītāja attēls.* Katras sākotnējā 
ieraksta puses nosaukumā tiek saglabāts tā 
nosaukums, tomēr nosaukumus var mainīt 
jebkurā laikā, kā aprakstīts 30. lpp. Laiks,  
kas redzams ekrānā — sākuma laiks un 
demonstrēšanas laiks — tiek attiecīgi mainīts. 

Piezīme. Kad ieraksts ir sadalīts, šo darbību nevar 
atsaukt. 

Ieraksta sadalīšana divās daļās brīvi izvēlētā vietā. 

Ieraksta sadalīšana divās daļās 

TV2 07 PLAY

[STOP]=Browser [    ]=Navigate bar
  CHAPTER DIVIDE   HIDE

00:00:28
00:00:08
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*ŅEMIET VĒRĀ! Veiktie ieraksti tiek saglabāti cietā 
diska saturā kā TITLES (Nosaukumi). Ja ierakstam 
netiek piešķirts īpašs nosaukums, tas tiek piešķirts 
automātiski un saglabāts līdz brīdim, kad to 
mainīsit. Skatiet nodaļu “Nosaukuma piešķiršana 
ierakstam” 30. lpp. 



Ieraksta sadaļu sapludināšana vai 
dalīšana 

Var izveidot sadaļu, izmantojot opciju SPLIT 
(Sadalīt) un ievietojot sadaļas atzīmi vai 
izmantojot opciju MERGE (Sapludināt) un 
noņemot sadaļas atzīmi. 

> Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet 
tālvadības pults pogu GO (Labi) un 3, lai 
ieslēgtu rediģēšanas režīmu.

> Nospiediet tālvadības pults zaļo pogu, lai aktivizētu 
funkciju CHAPTER (Sadaļa). Televizora ekrānā 
tiek atvērta sadaļu rediģēšanas izvēlne.

> Nospiediet tālvadības pults pogu  vai , lai 
atrastu sižetu, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam 
nospiediet STOP. 

> Nospiediet tālvadības pults atbilstošās krāsas 
pogu, lai piekļūtu opcijām, kas ir redzamas 
izvēlnes apakšdaļā. 

> Nospiediet zaļo pogu, lai pārietu uz iepriekš 
skatīto lapu. 

> Nospiediet GO un pēc tam 3, lai izslēgtu 
rediģēšanas režīmu. 

Sadaļu sapludināšana  
> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu, lai 

sapludinātu pašlaik skatīto sadaļu ar iepriekšējo 
sadaļu. Ja abas sadaļas ir slēptas, apvienotā 
sadaļa arī būs slēpta. 

Sadaļas sadalīšana 
> Nospiediet dzelteno pogu, lai pašlaik skatītajā 

demonstrācijas vietā ievietotu jaunas sadaļas 
atzīmi. Šādi varēsit ierakstā bez grūtībām 
piekļūt noteiktai vietai vai iestatīt sadaļu, kuru 
vēlaties paslēpt, piemēram, televīzijas reklāmas. 

Ierakstā un cietajā diskā saglabājamo sadaļu 
atzīmju skaits ir ierobežots. 

Nevajadzīgu sižetu paslēpšana 

Var izvēlēties paslēpt noteiktus sižetus, lai  
tie nebūtu redzami demonstrēšanas laikā 
(piemēram, tiks izlaista televīzijas reklāma), 
vai atjaunot paslēpta sižeta rādīšanu. 

> Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet 
tālvadības pults pogu GO (Labi) un 3, lai 
ieslēgtu rediģēšanas režīmu. 

> Nospiediet tālvadības pults pogu  vai , lai 
atrastu sižetu, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam 
nospiediet STOP. 

> Nospiediet tālvadības pults zilo pogu, lai 
aktivizētu funkciju HIDE (Paslēpt). Šādi tiks 
iestatīta sižeta paslēpšanas sākuma atzīme. 

> Nospiediet tālvadības pults pogu , lai meklētu 
paslēpjamā sižeta beigas, un pēc tam nospiediet 
zaļo pogu, lai aktivizētu funkciju STOP HIDE 
(Pārtraukt paslēpšanu). Šādi tiks iestatīta sižeta 
paslēpšanas beigu atzīme. Paslēptā daļa tiks 
iezīmēta pelēkā krāsā. Šo darbību var arī atcelt, 
nospiežot tālvadības pults zilo pogu, lai 
aktivizētu funkciju CANCEL (Atcelt). 

> Nospiediet GO un pēc tam 3, lai izslēgtu 
rediģēšanas režīmu. 

Paslēpto sižetu demonstrēšana 
> Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet 

tālvadības pults pogu GO (Labi) un 3, lai 
ieslēgtu rediģēšanas režīmu. Videoieraksta 
rediģēšanas režīmā paslēptā sadaļa tiks 
demonstrēta. 

> Nospiediet tālvadības pults zilo pogu, lai 
aktivizētu funkciju SHOW (Rādīt), ar ko tiks 
iezīmēts rādāmā sižeta sākums. 

> Nospiediet tālvadības pults pogu , lai meklētu 
rādāmā sižeta beigas, un pēc tam nospiediet 
zaļo pogu, lai aktivizētu funkciju STOP SHOW 
(Pārtraukt rādīšanu). Šo darbību var arī atcelt, 
nospiežot tālvadības pults zilo pogu, lai 
aktivizētu funkciju CANCEL (Atcelt). 

> Nospiediet GO un pēc tam 3, lai izslēgtu 
rediģēšanas režīmu. 

Kamēr ierīce darbojas videoieraksta rediģēšanas 
režīmā, tiks demonstrētas visas paslēptās sadaļas. 
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Visu sadaļu atzīmju dzēšana 

Ja sadaļu atzīmju funkcija ir iestatīta kā ON 
(Ieslēgts), ierakstīšanas laikā sadaļu atzīmes 
automātiski tiek iestatītas noteiktā intervālā. 
Kad ierakstīšana ir pabeigta, var izdzēst visas 
sadaļu atzīmes. 

> Ieraksta demonstrēšanas laikā nospiediet 
tālvadības pults pogu GO (Labi) un 3, lai 
ieslēgtu rediģēšanas režīmu. 

> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu, lai 
aktivizētu funkciju NO CHAPTER (Bez sadaļām), 
ar ko pašreizējā ierakstā tiks izdzēstas visas 
sadaļu atzīmes. 

> Nospiediet GO un pēc tam 3, lai izslēgtu 
rediģēšanas režīmu. 

Sadaļu atzīmju rūpnīcas iestatījums ir OFF 
(Izslēgts). Informāciju par sadaļu atzīmju 
iestatījumu maiņu skatiet nodaļā “Prioritāro 
iestatījumu pielāgošana” 43. lpp. 

DVD rediģēšana 

Rediģēšanas izvēlnē var mainīt ierakstīta  
DVD saturu un iestatījumus. Ja DVD±R diska 
izveide ir pabeigta, to rediģēt vairs nevar. 
Rediģētais saturs, iespējams, nebūs pieejams, 
atskaņojot šo disku citā DVD atskaņotājā. 

Rediģēšanas izvēlnē parādītās opcijas var mainīties 
atkarībā no situācijas un diska tipa. Pieejamās 
opcijas ir šādas. 
– Diska nosaukuma maiņa 
– DVD saderības nodrošināšana (tikai DVD±RW 

diskiem) 
– Diska izveides pabeigšana (tikai DVD±R) 
– Ieraksta nosaukuma maiņa 
– Videoieraksta rediģēšana

Ja DVD±RW disks ir ierakstīts, izmantojot datora 
diskdzini vai citu ierakstīšanas iekārtu, satura ekrāns 
var tikt rādīts nepareizi. Pirms rediģēšanas diska 
izvēlne jāpielāgo šī DVD atskaņotāja formātam. 
Funkcijas ADAPT MENU (Izvēlnes pielāgošana) un 
DISC SETTINGS (Diska iestatījumi) nodrošina diska 
formāta maiņas iespēju atbilstoši Bang & Olufsen 
tipam. Skatiet nodaļu “Prioritārie iestatījumi” 42. lpp. 
Pēc GO (Labi) nospiešanas divreiz, televizora ekrānā 
tiks parādīts darbības apstiprinājuma ziņojums. 
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DVD ieraksta dzēšana 
> Ievietojiet DVD atskaņotājā ierakstītu DVD. Tiek 

atvērts satura ekrāns. Ja tā nenotiek, nospiediet 
GO (Labi) un pēc tam sarkano pogu. 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu izvēlnē 
pieejamo ieraksta nosaukumu. 

> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu, lai 
aktivizētu funkciju DELETE (Dzēst). 

> Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Nospiediet 
tālvadības pults pogu GO divreiz, lai turpinātu.* 
Vai izgaismojiet izvēlnes elementu CANCEL (Atcelt) 
un nospiediet GO divreiz, lai pārtrauktu darbību. 

Diskā (DVD±RW) saglabāta ieraksta aizsardzība 
Lai novērstu ieraksta nosaukuma nejaušu izdzēšanu 
no DVD±RW diska vai rediģēšanu, tos var aizsargāt. 

> Ievietojiet ierakstītu DVD±RW disku DVD 
atskaņotājā. Tiek atvērts satura ekrāns. Ja tā 
nenotiek, nospiediet GO (Labi) un pēc tam 
sarkano pogu. 

> Izmantojiet  vai , lai izgaismotu izvēlnē 
pieejamo nosaukumu. 

> Nospiediet tālvadības pults zilo pogu, lai aktivizētu 
funkciju PROTECT (Aizsargāt). Pēc tam, kad ieraksts 
ir aizsargāts, zilās pogas funkcija tiek mainīta uz 
UNPROTECT (Noņemt aizsardzību). Izvēlieties 
šo opciju, ja jāatceļ aizsardzības iestatījums. 
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*ŅEMIET VĒRĀ! DVD±RW diska satura ekrānā pēc 
ieraksta izdzēšanas tiks rādīts uzraksts Empty Title 
(Tukšs nosaukums). Tukšo vietu var izmantot jauniem 
ierakstiem. DVD±R diska satura ekrānā pēc ieraksta 
izdzēšanas tiks rādīts uzraksts Deleted Title (Izdzēsts 
nosaukums). Demonstrēšanas laikā izdzēstais ieraksts 
tiks izlaists. DVD±R diskos izdzēstā ieraksta vietu 
vairs nevar izmantot turpmākiem ierakstiem. 



Demonstrēšanas papildfunkcijas 

Demonstrēšanas papildu funkcijas 

nodrošina iespēju atkārtot ierakstu 

fragmentus, pārskatīt DVD un 

demonstrēt ierakstus jauktā secībā. 

Turklāt var izveidot slaidrādes 

demonstrēšanas sarakstu. 

Šajā rokasgrāmatā aprakstītās 

iespējas var nebūt pieejamas, 

izmantojot noteiktu tipu diskus.

Demonstrēšanas laikā izmantojamās funkcijas 

Atbilstošās krāsainās pogas var izmantot,  
lai diska atskaņošanas laikā ieslēgtu 
demonstrēšanas papildfunkcijas. 

Demonstrēšana atkārtošanas režīmā 
Demonstrēšanas iespējas atkārtošanas režīmā 
mainās atkarībā no diska tipa. 
> Demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības 

pults dzelteno pogu, lai izvēlētos kādu no 
atkārtošanas iespējām. 

 Sadaļas atkārtošana (tikai DVD, DVD±R/±RW) 
 Ieraksta atkārtošana 
 Albuma/atskaņošanas saraksta atkārtošana  

(ja ir pieejams) 
 Visa diska atkārtošana (tikai video CD, audio CD, 

DVD±R/±RW) 
> Lai atceltu atskaņošanas atkārtošanas režīmu, 

nospiediet dzelteno pogu vairākas reizes, līdz 
atkārtošanas režīms ir izslēgts vai nospiediet 
divreiz STOP. 

Noteikta fragmenta atkārtošana (A–B) 
Var atkārtot noteiktu ieraksta fragmentu vai 
fragmentu, kas ietver vairākas sadaļas un 
dziesmas. Lai to izdarītu, jāatzīmē vajadzīgā 
fragmenta sākums un beigas. 
> Demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības pults 

zilo pogu. Šādi tiek atzīmēts sākumpunkts. 
> Nospiediet zilo pogu vēlreiz, lai atzīmētu fragmenta 

beigas. Vizuāla atzīme tiek ievietota pārraides joslā. 
Demonstrēšanas laikā ierīce pāriet uz iezīmētā 
fragmenta sākumu. Fragmenta demonstrēšana 
tiek atkārtota līdz atkārtošanas režīma atcelšanai. 

> Nospiediet zilo pogu vēlreiz, lai atceltu 
demonstrēšanas atkārtošanas režīmu. 

DVD pārskatīšana 
(tikai CD, VCD, DVD±R/±RW) 
Šī funkcija nodrošina iespēju veikt katra diskā 
iekļautā ieraksta pārskatu, kas ilgst 10 sekundes. 
Opcija SCAN (Pārskatīt) ir pieejama tikai tad, ja tā 
ir redzama ekrāna apakšdaļā, kad nospiežat 
tālvadības pults pogu GO un pēc tam 1. 
> Demonstrēšanas laikā nospiediet tālvadības 

pults sarkano pogu. DVD atskaņotājs pēc 10 
sekunžu ilgas ieraksta demonstrēšanas pāriet uz 
nākamo ierakstu. 

> Nospiediet sarkano pogu vēlreiz, lai atsāktu 
demonstrēšanu parastajā režīmā. 

Demonstrēšana jauktā secībā 
(VCD, DVD±R, DVD±RW) 
Ieslēdziet režīmu demonstrēšanai jauktā secībā, 
lai ļautu DVD atskaņotājam atlasīt un demonstrēt 
diskā iekļautos ierakstus jauktā secībā. 
Opcija SHUFFLE (Sakārtot jauktā secībā) ir pieejama 
tikai tad, ja tā ir redzama ekrāna apakšdaļā, kad 
nospiežat tālvadības pults pogu GO un pēc tam 1 
vai GO un pēc tam zilo pogu. 
> Nospiediet tālvadības pults zaļo pogu. Šādi tiks 

sākta visu noteikta ieraksta sadaļu 
demonstrēšana jauktā secībā. 

> Nospiediet zaļo pogu vēlreiz, lai atceltu režīmu 
demonstrēšanai jauktā secībā. 
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Var pielāgot diskā iekļauto JPEG attēlu slaidrādes 
demonstrēšanu, saglabājot izvēli albumā. 
Atkarībā no JPEG failu parametriem DVD 
atskaņotājs vienā albumā var apstrādāt līdz 
100 ierakstāmā diskā saglabātu JPEG attēlu. 

> Apkopojiet iecienītākos fotoattēlus, kas saglabāti 
mapē PHOTO ROLLS (Fotofilmas), un pievienojiet 
albumam, lai izveidotu jaunu slaidrādes 
demonstrēšanas sarakstu. Skatiet nodaļu 

“Fotoattēlu pievienošana albumam”. 
> Vajadzības gadījumā albumā iekļautos fotoattēlus 

var rediģēt. Skatiet “Albuma rediģēšana”. 
> Izgaismojiet izvēlnē fotoalbuma nosaukumu  

un nospiediet GO (Labi), lai sāktu slaidrādes 
demonstrēšanu. 

Par “fotofilmu”/fotoalbumu 
– PHOTO ROLLS (Fotofilma) ir mape, kas paredzēta 

sākotnējo JPEG attēlu saglabāšanai, un šie attēli 
ir aizsargāti. To var salīdzināt ar parasto 35 mm 
fotofilmu, ko izmanto fotoaparātos. “Fotofilmas” 
tiek izveidotas automātiski, saglabājot digitālo 
fotokameru attēlus. 

– PHOTO ALBUMS (Fotoalbums) ir fotoattēlu 
saraksts, kurā iekļauti JPEG attēli no “fotofilmām”. 
Izdzēšot albumu, fotofilmās esošos attēli netiek 
izdzēsti. 

Fotoattēlu pievienošana albumam 
> Ievietojiet atskaņotājā disku, kurā saglabāti JPEG 

fotoattēli (CD, DVD±RW, DVD±R). Ekrānā tiek 
atvērta satura izvēlne. 

> Nospiediet  vairākas reizes, līdz tiek parādītas 
izvēlnes PHOTO ROLLS (Fotofilmas) un INFO 
(Informācija). 

> Izgaismojiet “fotofilmas” mapi un nospiediet 
GO (Labi) divas reizes, lai atvērtu attēlu pārskatu 
sīktēlu veidā. 

> Izmantojiet , ,  vai , lai izgaismotu 
fotoattēlu, kuru vēlaties pievienot albumam, un 
nospiediet tālvadības pults dzelteno pogu, lai 
aktivizētu funkciju SELECT (Atlasīt). 

 Lai izgaismotu visus fotoattēlus, nospiediet zaļo 
pogu, lai aktivizētu funkciju SELECT ALL (Atlasīt 
visu). 

 Lai izgaismoto attēlu pagrieztu par 90 grādiem 
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, nospiediet 
zilo pogu, kas aktivizē funkciju ROTATE 
(Pagriezt). 

> Nospiediet tālvadības pults sarkano pogu, lai 
aktivizētu funkciju TO ALBUM (Pievienot albumam). 
Tiek atvērta izvēlne “Pievienošana fotoalbumam”. 

> Izveidojiet jaunu vai izgaismojiet esošu albumu 
un pēc tam nospiediet GO divreiz, lai tam 
pievienotu fotoattēlu(us). Atlasītie fotoattēli 
tagad ir saglabāti albumā. 

Satura izvēlne. 

“Fotofilmas” mapē ir pieejamas dažādas 
rediģēšanas iespējas. 

Slaidrādes demonstrēšanas saraksta izveide 

HARD DISC

[BROWSER]

PHOTO ALBUMS
Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

SORTING
Photo Rolls
Photo Album

Overview Root

8
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TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE
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>> Demonstrēšanas papildfunkcijas 

Albuma rediģēšana 
Var mainīt attēlu kārtību albumā, lai, demonstrējot 
slaidrādi, tie tiktu parādīti vajadzīgajā secībā, vai 
izņemt fotoattēlu(us) no albuma. Attēlu kārtība 
un numerācija mapē PHOTO ROLLS (Fotofilma) 
netiek mainīta. 

> Ievietojiet atskaņotājā disku, kurā saglabāti JPEG 
fotoattēli (CD, DVD±RW, DVD±R). Ekrānā tiek 
atvērta satura izvēlne. 

> Nospiediet , lai izgaismotu izvēlni SORTING 
(Kārtošana), un , lai izgaismotu izvēlni PHOTO 
ALBUMS (Fotoalbumi). 

> Nospiediet  vēlreiz, lai atvērtu izvēlni PHOTO 
ALBUMS, un izmantojiet  vai , lai izgaismotu 
vajadzīgo albumu. 

> Nospiediet GO (Labi) divreiz, lai atvērtu attēlu 
pārskatu sīktēlu veidā. 

> Izmantojiet , ,  vai , lai izgaismotu 
fotoattēlu, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet 
tālvadības pults dzelteno pogu, lai aktivizētu 
funkciju SELECT (Atlasīt). 

> Nospiediet tālvadības pults zaļo pogu, kas 
aktivizē funkciju MOVE (Pārvietot). Izvēlnē  
tiks parādīts kursors, ar kuru var izvēlēties 
fotoattēlu novietojumu. 

> Izmantojiet , ,  vai , lai kursoru pārvietotu 
pa izvēlnes lapu, un nospiediet GO divreiz, lai 
apstiprinātu jauno fotoattēla atrašanās vietu. 

Albuma nosaukuma un datuma maiņa 
> Izgaismojiet albuma nosaukumu, nospiediet 

tālvadības pults pogu GO (Labi) un pēc tam 3, 
lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu. Veiciet attiecīgajos 
laukos nepieciešamās izmaiņas un nospiediet 
GO divreiz un pēc tam GO un 3, lai izslēgtu 
rediģēšanas režīmu. 

Albuma dzēšana 
> Izgaismojiet albuma nosaukumu un nospiediet 

tālvadības pults sarkano pogu, lai aktivizētu 
funkciju DELETE (Dzēst). 

Fotoattēla pagriešana 
> Izgaismojiet fotoattēlu izvēlnē un nospiediet 

zilo pogu, lai aktivizētu funkciju ROTATE (Pagriezt). 

Fotoattēla izņemšana no albuma 
> Izgaismojiet fotoattēlu izvēlnē un nospiediet 

tālvadības pults sarkano pogu, lai aktivizētu 
funkciju REMOVE (Izņemt). 

HARD DISC

[BROWSER]

PHOTO ALBUMS
Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

SORTING
Photo Rolls
Photo Album

Overview Root

8
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TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE
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Ievadiet piekļuves ierobežojuma kodu, lai 
skatītu ierakstus, ko aizsargā piekļuves 
ierobežojums. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 0, lai atvērtu 

izvēlni HARD DISC (Cietais disks). 
> Nospiediet , lai izgaismotu avotu, kura izvēlni 

vēlaties atvērt, un pēc tam nospiediet  
vairākas reizes, līdz tiek parādītas izvēlnes 
TITLES (Nosaukumi) un INFO (Informācija). 

> Nospiediet , lai izgaismotu ieraksta nosaukumu 
un pēc tam nospiediet tālvadības pults dzelteno 
pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu piekļuves 
ierobežojuma funkciju. Lai varētu demonstrēt 
diskus vai cietā diska ierakstus, kuriem noteikts 
piekļuves ierobežojums, jāievada četrzīmju PIN 
kods.

Var izvēlēties, vai noteikt piekļuves ierobežojumu 
DVD vai ierakstiem, kas norādīti izvēlnē HARD 
DISC CONTENT (Cietā diska saturs), kā arī atcelt šo 
piekļuves ierobežojumu. 

Piekļuvi ierakstiem var ierobežot, iestatot un 
aktivizējot piekļuves ierobežojuma funkciju 

Piekļuves ierobežošana bērniem nepiemērotam saturam 

Var ierobežot piekļuvi DVD saturam 

un DVD atskaņotājā saglabātajiem 

ierakstiem, aktivizējot piekļuves 

ierobežojuma funkciju. Lai to  

izdarītu, vispirms jāievada piekļuves 

ierobežojuma kods. 

Izvēlnē CHILD LOCK CODE (Piekļuves 

ierobežojuma kods) var iestatīt kodu, 

kas ierobežo piekļuvi ierakstiem. 

Piekļuves ierobežojuma kods jāiestata 

vienreiz un jāaktivizē katru reizi, kad 

vēlaties ierobežot piekļuvi kādam 

ierakstam. 

Piekļuves ierobežojuma aktivizēšana

PINCODE .  .  .  .

Cancel

Please enter a new PINCODE. 

HARD DISC

TITLES 1/2
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR2 04-OCT-2006 09:40

[PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT]
 DELETE COPY CHILD LOCK   PROTECT

INFO 
 00:25:30
 SP
 04.10.2006
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ŅEMIET VĒRĀ! Piekļuves ierobežojuma funkcija 
DVD un cietā diska satura izvēlnē tiks parādīta kā 
opcija tikai tad, ja piekļuves ierobežojuma kods 
būs iestatīts un aktivizēts sistēmas izvēlnē. 



Lai varētu izmantot piekļuves ierobežojuma 
funkciju, vispirms jāiestata piekļuves 
ierobežojuma kods. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 1, lai atvērtu 

sistēmas izvēlni. 
> Nospiediet , lai izgaismotu elementu 

PREFERENCES (Prioritārie iestatījumi), nospiediet 
 vairākas reizes, lai izgaismotu elementu 

ACCESS SETTINGS (Piekļuves iestatījumi), un 
pēc tam nospiediet , lai atvērtu izvēlni. 

> Izmantojiet ciparu pogas 0–9, lai ievadītu 
četrzīmju PIN kodu pēc savas izvēles. 

> Nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu sistēmas izvēlni. 

Pēc tam, kad ir iestatīts četrzīmju kods, piekļuves 
ierobežojuma funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt 
izvēlnē ACCESS SETTINGS, izvēloties iestatījumu 
ON (Ieslēgts) vai OFF (Izslēgts). 

PIN koda maiņa 
> Izmantojiet ciparu pogas 0–9, lai ievadītu jauno 

četrzīmju PIN kodu. Lai šo PIN kodu apstiprinātu, 
tas jāievada vēlreiz. 

> Lai atceltu veiktās izmaiņas, nospiediet , lai 
izgaismotu izvēlnes elementu CANCEL (Atcelt), 
un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu 
GO (Labi) divreiz. 

Ja esat aizmirsis PIN kodu 
> Aizmirstā PIN koda vietā ievadiet 1504. 
> Ievadiet jaunu četrzīmju PIN kodu. Lai šo PIN 

kodu apstiprinātu, tas jāievada vēlreiz. 

Piekļuves ierobežojuma koda iestatīšana 
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Prioritārie iestatījumi 

Izvēlne DVD SYSTEM (DVD sistēma) 

nodrošina iespēju izvēlēties DVD 

demonstrēšanas prioritāros 

iestatījumus, un tajā var aktivizēt, 

pielāgot un deaktivizēt ikdienā 

lietojamas DVD atskaņotāja funkcijas. 

Izvēlnē SYSTEM (Sistēma) var 

izvēlēties šādus prioritāros 

iestatījumus: 

– Ierakstīšanas režīms 

– Ierakstīšanas valoda 

– Ierakstu aizsardzība 

– Ierakstu sadaļas 

– Skaņas iestatījumu režīmi 

– DVD diska izvēlnes pielāgošana 

– DVD ierakstu dzēšana 

– Piekļuves ierobežojums, kas liedz 

piekļuvi ierakstiem 

– Automātiska demonstrēšanas 

atsākšana 

Iespējams, vēlēsities mainīt ierakstu vai DVD 
prioritāros iestatījumus. To var izdarīt sistēmas 
izvēlnē. 

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 1, lai atvērtu 

sistēmas izvēlni. 
> Nospiediet , lai izgaismotu elementu 

PREFERENCES (Prioritārie iestatījumi), nospiediet 
 vairākas reizes, lai skatītu pieejamās iestatīšanas 

opcijas, un pēc tam nospiediet , lai atvērtu 
attiecīgo izvēlni. 

> Izgaismojiet iestatījumu, kuru vēlaties mainīt,  
un nospiediet . Pēc tam, kad iestatījums ir 
nomainīts, nospiediet , lai pārietu uz 
iepriekšējo izgaismoto elementu. 

> Nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu sistēmas izvēlni. 

Ja izvēlnes elements ir attēlots pelēkā krāsā,  
šī funkcija nav pieejama vai to nevar mainīt 
pašreizējā stāvoklī. 

Prioritāro iestatījumu izvēlne. 

Prioritāro iestatījumu pielāgošana 

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . PAUSE

Preferences

Record mode
Language
Auto protect
Chapters

Navigate to menu item.

Recording Sound Disc

SP: Standard Play
LANG. I
Off
Standard
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ŅEMIET VĒRĀ! Izmantojot dažu tipu DVD, subtitru 
valoda diska izvēlnē būs jāizvēlas arī tad, ja subtitru 
noklusējuma valoda būs iepriekš iestatīta izvēlnē 
LANGUAGE (Valoda). 
Noteiktu modeļu Bang & Olufsen televizoriem,  
lai sāktu ierakstīšanu, RECORD (Ierakstīšana) 
jānospiež tikai vienreiz. Šiem televizoriem nav 
ierakstīšanas bloķēšanas funkcijas, un tajos nevar 
pārslēgt televīzijas kanālus vai izslēgt televizoru, 
nepārtraucot ierakstīšanu. 



Ierakstīšanas režīma iestatīšanas izvēlnes 
elementi 
RECORD MODE (Ierakstīšanas režīms) ... Norādiet 

ierakstu attēla kvalitāti un maksimālo ierakstīšanas 
ilgumu cietajā diskā.* Šīs funkcijas opcijas: 
STANDARD PLAY (Standarta demonstrēšanas 
režīms), STANDARD PLAY PLUS (Standarta 
demonstrēšanas papildrežīms), LONG PLAY 
(Ilgas demonstrēšanas režīms), EXTENDED PLAY 
(Paildzinātas demonstrēšanas režīms), SUPER 
LONG PLAY (Īpaši ilgas demonstrēšanas režīms) 
un SUPER EXTENDED PLAY (Īpaši paildzinātas 
demonstrēšanas režīms). Ierakstīšanas ilgums, 
kas var būt no 42 līdz 336 stundām, ir atkarīgs 
no ierakstīšanas režīmā izvēlētās kvalitātes.

LANGUAGE (Valoda) ... Izvēlieties valodu, ko 
izmantosit, ierakstot televīzijas pārraides, kuras 
tiek translētas vēl kādā citā valodā. Izvēlieties 
iestatījumu LANG I, lai translēto pārraidi 
ierakstītu pamatvalodā, vai LANG LL, lai — 
papildu valodā. 

AUTO PROTECT ... Kad šī funkcija ir aktivizēta, 
jaunie ieraksti automātiski tiek aizsargāti. Šīs 
funkcijas opcijas ir ON (Ieslēgts) un OFF (Izslēgts). 

CHAPTERS ... Ieraksts automātiski tiek dalīts sadaļās, 
ik pēc noteikta intervāla tajā ievietojot sadaļu 
atzīmes. Šīs funkcijas opcijas ir OFF (Izslēgts), 
STANDARD (Standarta režīms) un SMART 
(Viedais režīms) Opcija SMART ir pieejama tikai 
ierakstīšanai no DV videokameras. Rūpnīcas 
iestatījums ir OFF. 

*Kopējot ierakstus no cietā diska uz ierakstāmu 
DVD, automātiski tiks pārsūtīts arī izvēlētā cietā 
diska ieraksta ierakstīšanas režīma iestatījums. 
Cita ierakstīšanas režīma izvēle nav iespējama. 
Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir SP. 

Skaņas iestatīšanas izvēlnes elementi 
SOUND MODE (Skaņas režīms) … Šis iestatījums ir 

nepieciešams tikai tad, ja citu audio/video avotu 
pievienošanai izmantojat DVD atskaņotāja 
ligzdas AUDIO OUT L/R. Šīs funkcijas opcijas ir 
STEREO un SURROUND (Telpisks skanējums). 

NIGHT MODE (Nakts režīms) … Šajā režīmā skaņa 
tiek atskaņota klusāk. Augstāka līmeņa signāli 
tiks vājināti, bet zemāka — pastiprināti līdz 
sadzirdamam līmenim. Šīs funkcijas opcijas ir 
ON (Ieslēgts) un OFF (Izslēgts).

Režīms NIGHT MODE ir pieejams tikai DVD 
diskiem ar režīmu Dolby Digital. 

Diska iestatīšanas izvēlnes elementi 
ADAPT MENU (Izvēlnes pielāgošana) … Šī funkcija 

nodrošina iespēju pielāgot diska formātu 
Bang & Olufsen disku formāta tipam, ja 
DVD±RW ir ierakstīts, izmantojot datoru vai citu 
ierakstīšanas iekārtu, un ja satura ekrāns netiek 
rādīts pareizi. 

DELETE ALL (Dzēst visu) … Izvēlieties šo funkciju, 
lai dzēstu visus ierakstus, kas atrodas ierīcē 
ievietotajā ierakstāmajā DVD. 

Piekļuves iestatīšanas izvēlnes elementi 
CHILDLOCK (Piekļuves ierobežojums) … 

Izmantojot šo funkciju, var bērniem ierobežot 
piekļuvi noteiktu disku vai cietajā diskā saglabātu 
ierakstu saturam. Kad šī funkcija ir aktivizēta, 
izgaismojot ieraksta nosaukumu satura izvēlnē, 
krāsaini marķēto opciju joslas apakšā redzams 
uzraksts CHILDLOCK. Šīs funkcijas opcijas ir ON 
(Ieslēgts) un OFF (Izslēgts). 

CHANGE PIN (PIN koda maiņa) … Šī funkcija 
nodrošina iespēju mainīt piekļuves 
ierobežojuma PIN kodu. Ievadītās izmaiņas var 
arī atcelt. 

Funkciju iestatīšanas izvēlnes elementi 
AUTO RESUME (Automātiska demonstrēšanas 

atsākšana) … Izmantojot šo funkciju, diska 
ieraksta demonstrēšanu var atsākt no vietas, 
kurā tā tika pārtraukta. To var izmantot 
pēdējiem 20 skatītajiem DVD un Video CD. Šīs 
funkcijas opcijas ir ON (Ieslēgts) un OFF (Izslēgts). 
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Novietošana, iestatījumi un savienojumi 

Norādījumi par novietošanu, 46 

 • Norādījumi par novietošanu, 46 

DVD atskaņotāja pievienošana, 47 

Savienojumu paneļi, 48 

DVD atskaņotāja iestatīšana, 50 

 • Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 50 
 • Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana, 52

Sistēmas iestatīšana, 54

 • Sistēmas iestatījumu pielāgošana, 54

Šajā nodaļā var izlasīt informāciju par 

DVD atskaņotāja iestatīšanu, pareizu 

novietošanu un pievienošanu 

televizoram. Turklāt šeit var 

noskaidrot, kā iestatīt DVD 

atskaņotāju atbilstoši savām 

vajadzībām, un iepazīties ar pārskatu 

par tā savienojumu paneļiem. 
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Norādījumi par novietošanu 

Novietojot, pievienojot un iestatot 

DVD atskaņotāju pirmo reizi, izpildiet 

norādījumus un darbības, kas 

aprakstītas šajā nodaļā. 

Novietojiet DVD atskaņotāju uz stingras un 
horizontālas virsmas. Nenovietojiet uz DVD 
atskaņotāja nekādus priekšmetus. 

Nenovietojiet DVD atskaņotāju apkures 
radiatoru tuvumā un tiešos saules staros. 

Lai novērstu risku gūt traumas, izmantojiet 
tikai Bang & Olufsen norādītos statīvus un 
sienas kronšteinus. 

Nenovietojiet DVD atskaņotāju uz paklāja, jo 
tas aizklāj atskaņotāja pamatnē izveidotās 
ventilācijas atveres. 

DVD atskaņotājs ir paredzēts lietošanai tikai 
sausās telpās temperatūras diapazonā 10–35 °C 
(50–95 °F). 

DVD atskaņotāju pilnībā var izslēgt, tikai 
atvienojot no sienas kontaktligzdas. Tādēļ 
pievienojiet DVD atskaņotāju viegli pieejamai 
sienas kontaktligzdai.

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, DVD 
atskaņotāja sānos jāatstāj brīva sprauga vismaz 
5 cm (2”), bet virs atskaņotāja — 10 cm (4”) 
platumā. 

Ienesot DVD atskaņotāju no aukstuma siltā vidē, 
var veidoties kondensāts. Tas var izraisīt 
demonstrēšanas režīma traucējumus. Pirms DVD 
atskaņotāja lietošanas ļaujiet tam sasilt līdz 
apkārtējai temperatūrai vienu vai divas stundas, 
līdz mitrums ir iztvaikojis. 
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DVD atskaņotāju ir paredzēts 

savienot ar Bang & Olufsen televizoru, 

izmantojot 21 kontakta AV kabeli.  

Lai DVD atskaņotāju pievienotu 

televizoram, izpildiet tālāk norādītās 

darbības. Lai iegūtu DVD atskaņotāja 

savienojumu paneļu pārskatu, skatiet 48. 

un 49. lpp. 

Informāciju par televizora ligzdām 

skatiet televizora lietošanas 

rokasgrāmatā. 

Reģistrējiet visu televizora sistēmai pievienoto 
aparatūru, tai skaitā DVD atskaņotāju. Tas 
jāveic, izmantojot televizora iestatīšanas izvēlni. 
Lai pareizi pievienotu un reģistrētu papildu 
aparatūru, skatiet Bang & Olufsen televizora 
lietošanas rokasgrāmatu. 

– Izmantojot 21 kontakta AV kabeli, savienojiet 
DVD atskaņotāja ligzdu, kas apzīmēta ar EXT 1, 
ar televizora ligzdu, kas apzīmēta ar AV. 

– Ja televizors ir aprīkots ar iebūvētu sistēmas 
Dolby Digital moduli, DVD atskaņotāja ligzdu, 
kas apzīmēta ar OPTICAL vai COAX, savienojiet 
ar televizora digitālā signāla ieejas ligzdu. Ja 
nepieciešamais kabelis nav iekļauts komplektācijā, 
to var iegādāties pie Bang & Olufsen tirgotāja. 

– Pievienojiet ārējās antenas kabeli DVD atskaņotāja 
signāla ieejas ligzdai, kas apzīmēta ar ANTENNA. 
Antenas signāla padevei uz televizoru izmantojiet 
antenas kabeli, kas ietilpst DVD atskaņotāja 
komplektācijā. Pievienojiet vienu kabeļa galu 
DVD atskaņotāja antenas ligzdai, kas apzīmēta 
ar TV, bet otru — televizora antenas ligzdai, kas 
arī apzīmēta ar TV. 

– Nobeigumā pievienojiet DVD atskaņotāju strāvas 
avotam, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli. 
Tagad DVD atskaņotājs ir ieslēgts gaidīšanas 
režīmā — par to norāda sarkans gaismas 
indikators, kas atrodas displeja panelī. 

Ņemiet vērā, ja DVD atskaņotāju konfigurējat kā: 
DVD vai [DVD2] … DVD atskaņotājs sāk diska 

atskaņošanu uzreiz pēc avota izvēles. 
V MEM, [V.AUX] vai [DVD2] … Sākumā uzreiz tiek 

atvērta DVD atskaņotāja izvēlne HARD DISC 
CONTENT (Cietā diska saturs), ja, izvēloties 
avotu, DVD atskaņotājs ir ieslēgts gaidīšanas 
režīmā. 

[V.AUX2] … DVD atskaņotājs ieslēdzas uztvērēja 
režīmā. 

DVD atskaņotāja pievienošana 

DVD 2 BeoVision

EXT1 OPTICAL /
COAX

TV

ANTENNA
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ŅEMIET VĒRĀ! Pirms savienojumu izveides vai 
maiņas pārliecinieties, vai visi avoti ir atvienoti no 
strāvas padeves. 



Savienojiet DVD atskaņotāju ar 

televizoru, izmantojot savienojumu 

paneli, kas atrodas DVD atskaņotāja 

aizmugurē. 

Izmantojot priekšējo un aizmugurējo 

savienojumu paneli, DVD atskaņotājam 

var pievienot arī papildu aparatūru.

Informāciju par papildu aparatūras 

pievienošanu skatiet šīs aparatūras 

lietošanas rokasgrāmatās. 

Savienojumu paneļi 

CAM 2 (DV-IN) 
Digitālās videokameras pievienošanai. Nospiediet 
tālvadības pults pogu GO (Labi) un pēc tam 5, lai, 
izmantojot šo ieejas ierīci, izvēlētos ieeju CAM2. 
Ja uzraksts CAM2 nav redzams, izmantojiet  vai 

, lai to parādītu. 

CAM 1 (R AUDIO L – VIDEO) 
Video un audio ieejas videokameras vai papildu 
avotu pievienošanai. 

CAM 1 (S-VIDEO) 
Papildu videoaparatūras pievienošanai. 

Ierakstīšana no videokameras, DV 
videokameras vai citiem ārējiem avotiem 
Var veikt ierakstīšanu cietajā diskā no videokameras, 
DV videokameras vai citiem ārējiem avotiem. 
> Pievienojiet avotu DVD atskaņotājam. 
> Nospiediet GO un pēc tam 5 un izpildiet ekrānā 

redzamos norādījumus. 
> Sāciet pievienotā avota ieraksta demonstrēšanu un 

nospiediet divreiz tālvadības pults pogu RECORD. 

Ja, ierakstot no videokameras vai DV videokameras, 
neatzīmēsit saturu, kam vēlaties veikt ierakstīšanu 
DVD atskaņotājā, šis saturs tiks nodzēsts. 

Priekšējā paneļa ligzdas 

S VIDEOVIDEO
CAM 1

AUDIO LRDV-IN
CAM 2
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ŅEMIET VĒRĀ! Noteiktu modeļu Bang & Olufsen 
televizoriem, lai sāktu ierakstīšanu, RECORD 
(Ierakstīšana) jānospiež tikai vienreiz. Šiem 
televizoriem nav ierakstīšanas bloķēšanas 
funkcijas, un tajos nevar pārslēgt televīzijas 
kanālus vai izslēgt televizoru, nepārtraucot 
ierakstīšanu. 



~ (mains) 
Ligzda savienojumam ar strāvas avotu. 

ANTENNA 
Antenas ieejas signāla ligzda. 

TV 
Antenas izejas signāla ligzda savienošanai ar televizoru. 

EXT1 / TO TV-I/O 
21 kontakta ligzda savienošanai ar televizoru. 

EXT2 / AUX-I/O 
21 kontakta ligzda savienošanai tikai ar papildu 
aparatūru, piemēram, datorspēļu iekārtu vai citu 
aparatūru, kuras ražotājs nav Bang & Olufsen. 
Šādas aparatūras darbības vadīšanai nevar 
izmantot tālvadības pulti Beo4. Izmantojiet šīs 
aparatūras tālvadības pulti. 

OUT 2 
Papildu videoaparatūras pievienošanai. Šajā ligzdu 
grupā ir iekļautas ligzdas S-Video (Y/R), Video 
(CVBS), kā arī kreisā un labā audiokanāla ligzdas. 

OUT 1 
Papildu videoaparatūras pievienošanai. (Iekļautas 
kreisā un labā audiokanāla ligzdas, ligzdas Y, Pb 
un Pr.) 

DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL / COAX 
Audiosignāla kabeļu pievienošanai pievienotajiem 
avotiem. Lai izmantotu optiskā kabeļa savienojumu, 
jāiestata atbilstošs digitālās audioizvades iestatījums. 
Pretējā gadījumā skaņas signāla padeve nenotiks 
vai, iespējams, tiks izraisīti traucējumi. Skatiet 
nodaļu “Audioizvades iestatīšanas izvēlnes 
elementi” 55. lpp.

HDMI OUT 
Savienošanai ar Bang & Olufsen sistēmu, kas ir 
saderīga ar standartu HDMI. 

G-LINK 
Bang & Olufsen sistēmā netiek izmantota. 

Aizmugures savienojumu panelis 

HDMI  OUT

S1

G-LINKDIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL

OUT 2
EXT 2ANTENNA

TV

MAINS

AUX-I/O

EXT 1 TO TV-I/O

OUT 1
AUDIO

AUDIO

Y

L

R

PB

PR

VIDEO
(CVBS)

S-VIDEO
(Y/C)

COAX

S2 S3 S4 S5 S6
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Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē 

Pašā pirmajā šī DVD atskaņotāja ieslēgšanas 
reizē tiks atvērta iestatīšanas izvēlne. Šīs 
izvēlnes iestatījumi palīdzēs bez grūtībām 
veikt DVD atskaņotāja funkciju iestatīšanu,  
to skaitā televīzijas kanālu instalēšanu, 
valodu un sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšanu. 

> Nospiediet tālvadības pults pogu DVD, lai ieslēgtu 
DVD atskaņotāju. 

> Televizora ekrānā tiks atvērta izvēlne 
LANGUAGE AND COUNTRY (Valoda un valsts). 

Ja DVD atskaņotājs ir reģistrēts kā VMEM* vai 
V.AUX2, nevis DVD, DVD vietā jānospiež VMEM 
vai V.AUX2. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA! 
Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē ir jāpabeidz 
pirms diska ievietošanas, lai to atskaņotu vai tajā 
ierakstītu. Diskierīce netiks atvērta, kamēr nebūs 
pabeigta pamatiestatīšana. 

Kad tiks pabeigta pamatiestatīšana, televīzijas 
pārraižu programma sistēmā GUIDE Plus+ vēl 
nebūs redzama. Ilgums, kas nepieciešams, lai 
saņemtu televīzijas pārraižu programmu, var 
sasniegt 24 stundas. 

Šeit aprakstītā iestatīšanas gaita 

attiecas uz gadījumu, kad DVD 

atskaņotājs ir pievienots strāvas 

avotam un tiek ieslēgts pirmo reizi. 

Pēc tam automātiski tiks atvērta 

ekrāna izvēļņu virkne, kurā būs jāveic 

nepieciešamie iestatījumi. Kad 

iestatīšana pirmajā lietošanas reizē 

būs pabeigta, būs jāiestata sistēma 

GUIDE Plus+. 

Pārbaudiet, vai visi nepieciešamie 

savienojumi ar DVD atskaņotāju, 

televizoru un satelīttelevīzijas 

uztvērēju/kabeļtelevīzijas sadales 

kārbu (ja ir pievienota) ir izveidoti 

pareizi un šīs ierīces ir ieslēgtas. 

Izmantojot televīzijas kanālu 

meklēšanas funkciju, tiks noteikti 

signāli un ierīces atmiņā tiks saglabāti 

visi pieejamie kanāli. 

DVD atskaņotāja iestatīšana 

LANGUAGE AND COUNTRY

 TV FORMAT

 CHANNEL SEARCH

 TIME AND DATE

 GUIDE PLUS+ SYSTEM

  CONTINUE

   DO NOT INSTALL NOW
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*ŅEMIET VĒRĀ! Dažu modeļu tālvadības pultīs 
Beo4 pogas VMEM nosaukums ir VTAPE. 



Izvēļņu secība, iestatot ierīci pirmajā 
lietošanas reizē: 
LANGUAGE AND COUNTRY (Valoda un valsts) … 

Izmantojiet  vai , lai izgaismotu vajadzīgās 
izvēļņu valodas nosaukumu, un nospiediet , lai 
saglabātu iestatījumu. 

 Izvēlieties valsti, kurā dzīvojat. Izgaismojiet 
elementu COUNTRY (Valsts), nospiediet , pēc 
tam izmantojiet  vai , lai izgaismotu savas 
valsts nosaukumu, un nospiediet , lai 
saglabātu iestatījumu. Ja jūsu valsts nosaukums 
sarakstā nav iekļauts, izvēlieties OTHERS (Cita). 

 Izgaismojiet elementu DONE (Pabeigt) un 
nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) 
divreiz. 

TV FORMAT (TV attēla formāts)  … Izvēlieties 
atbilstošo attēla formu atkarībā no pievienotā 
televizora. 

 Izgaismojiet elementu TV SHAPE (TV attēla 
forma), nospiediet  un izmantojiet  vai ,  
lai izgaismotu atbilstošo TV attēla formas 
apzīmējumu. Šīs funkcijas opcijas ir 16:9, 4:3 
LETTERBOX (4:3 platekrāna attēls) un 4:3 
PANSCAN (4:3 panorāmas attēls). 

 Nospiediet , lai saglabātu iestatījumu. 
 Izgaismojiet elementu DONE (Pabeigt) un 

nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) 
divreiz. 

CHANNEL SEARCH (Kanālu meklēšana) … 
Izgaismojiet izvēlnes elementu CHANNEL 
SEARCH un nospiediet tālvadības pults pogu 
GO (Labi) divreiz, lai sāktu kanālu meklēšanu. 
Šīs darbības pabeigšanai nepieciešamas dažas 
minūtes. Ja netiek atrasts neviens kanāls, pēc 
pamatiestatīšanas pabeigšanas mēģiniet veikt 
automātisko televīzijas kanālu instalēšanu, 
skatiet nodaļu “Iestatīšana pirmajā lietošanas 
reizē” 50. lpp. 

 Pēc tam, kad kanālu meklēšana ir pabeigta un 
tiek parādīts kopējais atrasto un saglabāto 
kanālu skaits, nospiediet GO divreiz, lai 
turpinātu ierīces iestatīšanu. 

TIME AND DATE (Laiks un datums) … Ja šī 
informācija ir pareiza, izgaismojiet izvēlnes 
elementu DONE (Pabeigt) un nospiediet GO 
(Labi) divreiz. Ja šajos iestatījumos jāveic 
izmaiņas, pareiza laika un datuma ievadīšanai 
atbilstošajā laukā izmantojiet ciparu pogas 0–9. 
Līdz ar to iestatīšana pirmajā lietošanas reizē ir 
pabeigta. 

GUIDE PLUS+ SYSTEM (Sistēma GUIDE Plus+) … 
Izgaismojiet izvēlnes elementu CONTINUE 
(Turpināt) un nospiediet GO (Labi) divreiz, lai 
sāktu GUIDE Plus+ instalēšanu. 

 Izgaismojiet izvēlnes elementu DO NOT INSTALL 
NOW (Pagaidām neinstalēt), lai izlaistu GUIDE 
Plus+ instalēšanu. 

 Nākamajā reizē, kad vēlēsities instalēt sistēmu 
GUIDE Plus+, tālvadības pults pogu GO turiet 
nospiestu vairākas sekundes. Pagaidiet, līdz 
DVD atskaņotājs pabeidz sistēmas inicializēšanu, 
un pēc tam nospiediet GO divreiz, lai izietu. 
Informāciju par sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšanu 
skatiet 52. lpp. 
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Sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšana 

Šajā DVD atskaņotājā darbojas sistēma GUIDE 
Plus+. Tā nodrošina bezmaksas interaktīvu 
televīzijas pārraižu programmu, kurā var 
skatīt visu jūsu dzīvesvietā pieejamo 
televīzijas pārraižu sarakstu. Lai saņemtu 
pareizu sistēmas GUIDE Plus+ televīzijas 
programmas informāciju, pirms šīs funkcijas 
izmantošanas jānosaka sava ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta un pašlaik izmantojamās 
sistēmas ierīces. 

> Turiet nospiestu tālvadības pults pogu GO (Labi), 
lai atvērtu GUIDE Plus+ pamatiestatīšanas 
izvēlni, pēc tam nospiediet  un  vairākas 
reizes, līdz tiek izgaismota izvēlnes josla SETUP 
(Iestatīšana).  

> Nospiediet , lai izgaismotu izvēlnes elementu 
BASIC SETUP (Pamatiestatīšana), un nospiediet 
GO divreiz, lai atvērtu iestatīšanas izvēlni. 

Kad iestatīšana ir pabeigta, atstājiet DVD atskaņotāju 
ieslēgtu gaidīšanas režīmā un uz nakti ieslēdziet 
ārējos uztvērējus, lai saņemtu televīzijas pārraižu 
programmas informāciju. 

>> DVD atskaņotāja iestatīšana 

GUIDE PLUS+ 

 BASIC SETUP

  LANGUAGE AND COUNTRY

  POSTAL CODE

  SOURCE AND CHANNEL NUMBER
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*ŅEMIET VĒRĀ! Ja sistēmas GUIDE Plus+ iestatīšanas 
laikā rodas problēmas, lai saņemtu papildu palīdzību, 
apmeklējiet vietni www.europe.guideplus.com. 
Dažās valstīs televīzijas pārraižu programma nav 
pieejama. 



Izvēļņu secība, iestatot sistēmu GUIDE Plus+: 
LANGUAGE AND COUNTRY (Valoda un valsts) … 

Šie iestatījumi tiks pārņemti no iestatījumiem, 
kas tika veikti pirmajā lietošanas reizē, skatiet 
51. lpp. Ja jūsu valsts sarakstā nav iekļauta vai 
nevar saņemt televīzijas pārraižu programmas 
informāciju, tomēr var izmantot sistēmas GUIDE 
Plus+ funkcijas ShowView, G-Code vai Video 
Plus+  un veikt ierakstīšanu manuāli. 

POSTAL CODE (Pasta indekss) … Ievadiet pasta 
indeksu. 

Pasta indeksa ievadīšana 
> Nospiediet GO divreiz, lai atvērtu ievadīšanas 

izvēlni. 
> Izmantojiet  vai , lai ievadītu vietējo pasta 

indeksu, un izmantojiet  vai  , lai pārietu uz 
iepriekšējo vai nākamo ievades lauku. 
Ievadītajam pasta indeksam jābūt pareizam un 
jāatbilst norādītās valsts pasta indeksam. Ja tas 
tā nebūs, nevarēsit saņemt televīzijas pārraižu 
programmu vai tās informācija būs nepareiza. 

SOURCE AND CHANNEL NUMBER (Avota un 
kanāla numurs) … Saimniekkanāla noklusējuma 
iestatījums ir AUTOMATIC, kas ir ieteicamais 
iestatījums. Ja vēlaties norādīt sistēmas GUIDE 
Plus+ saimniekkanāla avota un kanāla numuru, 
izvēlieties izvēlnes elementu HOST CHANNEL 
SETUP (Saimniekkanāla iestatīšana) un izpildiet 
televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai 
pabeigtu iestatīšanu. Pēc iestatīšanas 
pabeigšanas turiet nospiestu pogu GO (Labi), lai 
aizvērtu izvēlni. 

Atstājiet DVD atskaņotāju pa nakti ieslēgtu 
gaidīšanas režīmā, lai ielādētu televīzijas pārraižu 
programmas informāciju. Ja izmantojat ārēju 
uztvērēju, tas uz saimniekkanālu jānoregulē 
manuāli. Atstājiet ārējo uztvērēju pa nakti ieslēgtu 
stāvoklī ON (Ieslēgts). 

Ja noregulēsit ierīci uz saimniekkanālu pirms 
ieslēgšanas gaidīšanas režīmā, DVD atskaņotājs 
nekavējoties sāks televīzijas pārraižu programmas 
informācijas lejupielādi. Displeja panelī būs redzams 
uzraksts EPG DOWNLOAD (Elektroniskās pārraižu 
programmas lejupielāde). Šis process var ilgt divas 
stundas. Lejupielādi var pārtraukt jebkurā laikā, 
ieslēdzot DVD atskaņotāju darba režīmā, vai DVD 
atskaņotāju var atstāt uz nakti ieslēgtu gaidīšanas 
režīmā. Ja tajā brīdī televīzijas pārraižu programmas 
informācija nav pieejama, DVD atskaņotājs pārslēdzas 
gaidīšanas režīmā un informācijas lejupielāde nenotiek. 

Nākamajā dienā pārbaudiet televīzijas pārraižu 
programmas stāvokli, atverot izvēlnes lapu EDITOR 
(Redaktors), lai pārliecinātos, vai informācijas 
lejupielāde ir pabeigta. Izvēlnē GUIDE Plus+, 
nospiediet , lai pārietu uz izvēļņu joslu, un pēc 
tam vairākas reizes nospiediet , lai izgaismotu 
elementu EDITOR. Nospiediet , lai atvērtu izvēlni 
EDITOR. 

53



Izvēlne DVD SYSTEM (DVD sistēma) 

nodrošina iespēju izvēlēties DVD 

atskaņotāja sistēmas prioritāros 

iestatījumus, un tajā var aktivizēt, 

pielāgot un deaktivizēt ikdienā 

lietojamas DVD atskaņotāja funkcijas. 

Izvēlnē SYSTEM (Sistēma) var izvēlēties 

šādus prioritāros iestatījumus: 

– Enerģijas taupīšanas režīms 

– Displeja iestatījumi 

– Iestatījumi pārejai ierakstā atpakaļ 

un uz priekšu 

– Laika un datuma iestatījumi 

– Analogā signāla kanālu iestatījumi

– Videoiestatījumi 

– Audioizvades iestatījumi 

Sistēmas iestatīšana 

Iespējams, vēlēsities mainīt DVD atskaņotāja 
iestatījumus. To var izdarīt sistēmas izvēlnē. 
Tomēr, ja notiek ierakstīšana, atverot izvēlni 
SETUP (Iestatīšana), tā tiks pārtraukta un 
atmiņas bufera saturs tiks izdzēsts.  

Ja DVD atskaņotājs ir ieslēgts 
> Nospiediet GO (Labi) un pēc tam 1, lai atvērtu 

sistēmas izvēlni. 
> Nospiediet  vairākas reizes, lai izgaismotu 

elementu SETUP (Iestatīšana), un nospiediet . 
Ja pašlaik notiek ierakstīšana, tiks parādīts 
brīdinājuma ziņojums, lai informētu par to, ka, 
ja turpināsit, ierakstīšana tiks pārtraukta un 
atmiņas buferis tiks izdzēsts. 

> Nospiediet GO (Labi) divreiz, lai turpinātu, vai 
izgaismojiet izvēlnes elementu NO (Nē) un 
nospiediet GO divreiz, lai pārtrauktu darbību. 
Atskaņošana tiks apturēta. 

> Nospiediet  vairākas reizes, lai skatītu pieejamās 
iestatīšanas opcijas, un pēc tam nospiediet , 
lai tās atvērtu. 

> Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. 
> Nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu sistēmas 

izvēlni. 

Ja izvēlnes elements ir attēlots pelēkā krāsā, šī 
funkcija nav pieejama vai to šobrīd nevar mainīt. 

Sistēmas iestatīšanas izvēlne. 

Sistēmas iestatīšanas izvēlnes elementi 
ECO MODE (Ekonomiskais režīms) … Tas ir 

enerģijas taupīšanas režīms. Ieslēdzot DVD 
atskaņotāju gaidīšanas režīmā, displeja panelis 
tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju. Ieslēdzot DVD 
atskaņotāju gaidīšanas režīmā, displeja panelī 
tiek rādīts pulkstenis. Šīs funkcijas opcijas ir ON 
(Ieslēgts) un OFF (Izslēgts). 

DISPLAY … Izvēlieties DVD atskaņotāja displeja 
paneļa spilgtumu. Šīs funkcijas opcijas ir BRIGHT 
(Spilgts), DIMMED (Aptumšots) un OFF (Izslēgts). 

JUMP FORWARD (Pāriet uz priekšu) … Iestatiet 
laika sprīdi, par kādu ierakstā vēlaties pāriet uz 
priekšu. Maksimālais iestatījums ir 60 minūtes. 
Rūpnīcas iestatījums ir piecas minūtes. 

JUMP BACK (Pāriet atpakaļ) … Iestatiet laika sprīdi, 
par kādu ierakstā vēlaties pāriet atpakaļ. 
Maksimālais iestatījums ir 60 minūtes. Rūpnīcas 
iestatījums ir piecas minūtes. 

Laika un datuma iestatīšanas izvēlnes elementi 
CLOCK PRESET (Iepriekšēja pulksteņa 

iestatīšana) … Šajā DVD atskaņotājā laiku un 
datumu var iestatīt automātiski, ja saglabātais 
televīzijas kanāls pārraida laika signālu. Šīs 
funkcijas opcijas ir AUTO (Automātiski), lai 
automātiski noteiktu pieejamu kanālu, kas 
pārraida informāciju par laiku un datumu, 
iepriekš iestatītu numuru kanāla izvēlei, lai to 
izmantotu informācijas par laiku un datumu 
pārraidei, un OFF (Izslēgts), lai laiku un datumu 
iestatītu manuāli. 

TIME (Laiks) … Ja laiks netiek rādīts pareizi, to var 
manuāli iestatīt šeit. 

DATE (Datums) … Ja datums netiek rādīts pareizi, 
to var manuāli iestatīt šeit. 

Sistēmas iestatījumu pielāgošana 

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . LIVE

Setup

Eco mode
Display
Jump forward
Jump back

Navigate to menu item.

System Time-date Analogue Ch

On
Bright
01:00
00:30
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Analogā signāla kanālu iestatīšanas izvēlnes 
elementi 
AUTO SEARCH (Automātiskā meklēšana) … Tiek 

sākts automātiskās televīzijas kanālu 
meklēšanas process un aizstāti visi iepriekš 
saglabātie analogā televīzijas signāla kanāli. 

SORT (Kārtot) … Mainiet saglabāto televīzijas 
kanālu secību. 

FAVOURITES (Izlase) … Atzīmējiet iecienītākos 
televīzijas kanālus, lai tos varētu ātri ieslēgt. 
Pārlūkojot kanālu sarakstu DVD uztvērēja 
režīmā, neatzīmētie kanāli tiks izlaisti. 

Analogā signāla kanālu iestatījumi — manuālas 
kanālu meklēšanas izvēlnes elementi 
ENTRY MODE (Ievades režīms) … Izvēlieties 

kanālu meklēšanu manuāli, izmantojot kanālu 
iedalījumu vai raidīšanas frekvenci. 

ENTRY (Ievade) … Izmantojiet ciparu pogas 0–9, 
lai ievadītu frekvenci/kanāla numuru. 

 Nospiediet tālvadības pults pogu GO (Labi) 
divreiz, un pēc tam zaļo pogu, lai izvēlētos 
funkciju STORE (Saglabāt), vai nospiediet zilo 
pogu, lai izvēlētos funkciju SEARCH (Meklēt). 

PRESET (Iepriekšējs iestatījums) … Izmantojiet 
ciparu pogas 0–9, lai saglabājamajam kanālam 
ievadītu iepriekš iestatīto kanāla numuru 
(piemēram, 01). 

PRESET NAME (Iepriekš iestatīts apzīmējums) … 
Izmantojiet ciparu pogas 0–9, lai ievadītu kanāla 
apzīmējumu. Kanāla apzīmējumam var izmantot 
ne vairāk kā četras rakstzīmes. 

DECODER (Dekodētājs) … Ja pašlaik ieslēgtajā 
televīzijas kanālā tiek pārraidīts kodēts televīzijas 
signāls, kuru var redzēt pareizi tikai tad, ja 
izmantojat dekodētāju, kas ir pievienots ligzdai 
EXT2, jāaktivizē pievienotais dekodētājs. Šīs 
funkcijas opcijas ir ON (Ieslēgts) un OFF (Izslēgts). 

TV-SYSTEM (Televīzijas sistēma) … Iestatiet tādu 
televīzijas sistēmu, kurā ir vismazāk attēlu un 
skaņas traucējumu. 

NICAM … NICAM ir digitāla skaņas signāla 
pārraides sistēma. Tajā var veikt signāla pārraidi, 
izmantojot vai nu vienu stereokanālu, vai arī 
divus atsevišķus monokanālus. Šīs funkcijas 
opcijas ir ON (Ieslēgts) un OFF (Izslēgts). 

FINE TUNING (Precīza noregulēšana) … Izvēlieties 
šo funkciju, lai kanālu manuāli noregulētu 
precīzi, ja uztveramais signāls ir vājš. 

Videoattēla iestatīšanas izvēlnes elementi
TV SHAPE (Televīzijas attēla forma) … Attēla 

formu var pielāgot televizoram. {4:3 Letterbox} 
(4:3 platekrāna attēls) platekrāna displejam ar 
melnu joslu ekrāna augšdaļā un apakšdaļā. {4:3 
PanScan} (4:3 panorāmas attēls) pilna augstuma 
attēlam ar apgrieztām sānu malām. {16:9} 
platekrāna televizoriem (kadra izmēru attiecība 
16:9). 

BLACK LEVEL (Melnās krāsas līmenis) … Krāsu 
dinamika tiek pielāgota NTSC sistēmas diskam. 
Šīs funkcijas opcijas ir NORMAL (Parastais) un 
ENHANCED (Uzlabotais). 

HORIZONTAL (Horizontāli) … Izmantojiet  vai , 
lai pielāgotu attēla horizontālo atrašanās vietu 
televizora ekrānā. 

VIDEO OUTPUT (Videoizvade) … Izvēlieties 
videoizvades tipu, kas atbilst 
videosavienojumam starp DVD atskaņotāju un 
televizoru. Šīs funkcijas opcijas ir S-VIDEO — S-
Video savienojumam, un AUTOMATIC 
(Automātiski) — izvades iestatījums tiks noteikts 
automātiski pēc saņemtā videosignāla. 

PROGRESSIVE (Rindsecīgā izvērse) … Pirms 
aktivizēt šo funkciju, pārliecinieties, vai ar šo 
televizoru var apstrādāt rindsecīgās izvērses 
signālus (nepieciešams televizors ar rindsecīgās 
izvērses funkciju) un vai DVD atskaņotājs ir 
savienots ar televizoru, izmantojot ligzdu grupu 
YPbPr. Šīs funkcijas opcijas ir ON (Ieslēgts) un 
OFF (Izslēgts). Ieslēdzot HDMI izvadi, 
rindsecīgās izvērses videoizvade tiek izslēgta. 

HDMI … Ši funkciju var izmantot tikai HDMI 
savienojumam. Šīs funkcijas opcijas: AUTO 
(Automātiski) — tiek ieslēgta HDMI izvade. 
Videoizvades izšķirtspējas sistēma automātiski 
nosaka saņemto videosignālu, ON (Ieslēgts) — 
tiek ieslēgta HDMI izvade. Videoizvades 
izšķirtspējas sistēma izmantos funkcijas VIDEO 
UPSCALING (Videoattēla izšķirtspējas 
pielāgošana) iestatījumu.

VIDEO-UPSCALING (Videoattēla izšķirtspējas 
pielāgošana) … Videoattēla izšķirtspēja tiek 
iestatīta atkarībā no pievienotā televizora/avota 
tehniskajiem parametriem (480p, 576p, 720p, 
1080i). Ar “i” apzīmē rindpārlēces, bet ar “p” — 
rindsecīgo izvērsi. Šis iestatījums nav pieejams, 
ja HDMI iestatījums ir AUTO (Automātiski). 
Videoattēla izšķirtspējas maiņa parasti izraisa 
televizora ekrāna satumšanu uz dažām 
sekundēm, kamēr tas pielāgojas jaunajam 
iestatījumam. Videoattēla iestatījums tikai 
HDMI savienojumam. 

HDMI OUTPUT (HDMI izvade) … Ar šo iestatījumu 
tiek noteikts videoizvades krāsu formāts. Šīs 
funkcijas opcijas: RGB — nodrošina košākas 
krāsas un melnās krāsas piesātinājumu. YPbPr — 
nodrošina ārkārtīgi smalkas krāsu kontūras. Tas 
ir ar HDMI standartu saderīgu ierīču standarta 
iestatījums. Videoattēla iestatījums tikai HDMI 
savienojumam. 

Audioizvades iestatīšanas izvēlnes elementi 
DIGITAL OUTPUT (Digitālā izvade)  … Šis iestatījums 

ir nepieciešams tikai tad, ja citu audio/video 
avotu pievienošanai izmantojat DVD atskaņotāja 
ligzdu COAXIAL/OPTICAL OUT. Šīs funkcijas 
opcijas: ALL (Visi) — izvēlieties šo iestatījumu,  
ja pievienotajā avotā ir iebūvēts daudzkanālu 
dekodētājs, kas atbalsta kādu no daudzkanālu 
audioformātiem (Dolby Digital, MPEG-2). 
PCM — izvēlieties šo iestatījumu, ja pievienotais 
avots neatbalsta daudzkanālu audiosignāla 
dekodēšanu. Sistēma Dolby Digital un MPEG-2 
daudzkanālu signālus konvertēs PCM formātā 
(Pulse Code Modulation — impulsu koda 
modulācija). OFF — izvēlieties šo iestatījumu, lai 
deaktivizētu digitālo audioizvadi. Piemēram, ja 
DVD atskaņotāja savienošanai ar televizoru vai 
stereosistēmu izmantojat ligzdas AUDIO OUT. 

HDMI … Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, 
ja DVD atskaņotāja savienošanai ar televizoru 
vai citu demonstrēšanas aparatūru izmantojat 
DVD atskaņotāja ligzdu HDMI OUT. Šīs funkcijas 
opcijas: AUTO (Automātiski) — izvēlieties šo 
funkciju, lai izmantotu daudzkanālu audioizvadi 
pa HDMI savienojumu. DISABLE (Deaktivizēts) — 
izvēlieties šo iestatījumu, ja pievienoto avotu nevar 
izmantot skaņas izvadei pa HDMI savienojumu 
vai HDMI savienojums neatbalsta demonstrācijas 
signāla audioformātu (piemēram, projektora, 
SACD). Pārbaudiet, vai skaņas izvadei ir izveidots 
cits DVD atskaņotāja audiosavienojums ar 
televizoru vai demonstrēšanas aparatūru.* 

*Izmantojot HDMI savienojumu, nevar klausīties 
SACD vai avotus, no kuriem veikto kopēšanu 
uzrauga DVD-Audio CPPM (Content Protection for 
Playable Media — atskaņojamu datu nesēju satura 
aizsardzība). 
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Valodas iestatīšanas izvēlnes elementi 
MENU (Izvēlne) … Izvēlieties DVD atskaņotāja 

ekrāna izvēļņu valodu. Šeit tiks izmantots 
pamatinstalācijas iestatījums. 

AUDIO … Izvēlieties prioritāro valodu, kādā DVD 
atskaņošanas laikā būs dzirdama skaņa. 

SUBTITLE (Subtitri) … Izvēlieties prioritāro valodu, 
kādā DVD atskaņošanas laikā tiks rādīti subtitri. 

Ja izvēlētā skaņas/subtitru valoda diskā nav 
pieejama, tiks izmantota diska noklusējuma 
valoda. Atskaņojot dažu veidu diskus, subtitru/
skaņas valodu var mainīt tikai DVD diska izvēlnē. 

>> Sistēmas iestatīšana 56



Tehniskā apkope 

Par regulāru televizora tehnisko 

apkopi, piemēram, tīrīšanu, atbild 

lietotājs. Lai nodrošinātu vislabākos 

rezultātus, ievērojiet labajā pusē 

sniegtos norādījumus. Lai saņemtu 

ieteikumus par regulāru tehnisko 

apkopi, sazinieties ar Bang & Olufsen 

tirgotāju. 

Garantijas periodā visām bojātajām 

sastāvdaļām tiek nodrošināta ražotāja 

garantija. 

DVD, video CD vai audio CD tīrīšanai nedrīkst 
izmantot šķīdinātājus vai abrazīvus tīrītājus.

Cietā diska lietošana 
Iebūvētajam cietajam diskam ir liels krātuves blīvums, 
kas nodrošina ilgstošas ierakstīšanas iespēju un ātru 
piekļuvi datiem. Atkarībā no uzstādīšanas vides 
un lietošanas apstākļiem daļa cietā diska satura 
var tikt bojāta, kas izpaužas kā demonstrēšanas 
un ierakstīšanas atteice. Lai novērstu cietā diska 
bojājumus un svarīgu datu zudumu, ievērojiet 
šādus piesardzības pasākumus: 
– Nepārvietojiet DVD atskaņotāju vai nepakļaujiet 

to vibrācijas ietekmei. 
– Neatvienojiet maiņstrāvas avota 

kontaktspraudni no kontaktligzdas, pirms DVD 
atskaņotājs nav ieslēgts gaidīšanas režīmā. 

BRĪDINĀJUMS. 
Cietais disks nav paredzēts, lai to izmantotu kā 
pastāvīgu ierakstītā satura krātuvi. Ieteicams svarīgāko 
videoierakstu saturu pārkopēt ierakstāmā DVD kā 
dublējumu. 

Bang & Olufsen neatbild par datu zudumu, ko ir 
izraisījis cietā diska bojājums. 

DVD atskaņotāja tīrīšana 
Noslaukiet putekļus no DVD atskaņotāja virsmas, 
izmantojot sausu, mīkstu drānu. Vajadzības gadījumā 
eļļas traipus vai grūti notīrāmus traipus noņemiet, 
izmantojot stingri izgrieztu mīkstu drānu, kas iepriekš 
samitrināta ūdens šķīdumā, kam piejauktas dažas 
lāses vājas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa. 
DVD atskaņotāja sastāvdaļu tīrīšanai nekādā 
gadījumā nedrīkst lietot spirtu vai citus šķīdinātājus! 

Nemēģiniet patstāvīgi tīrīt DVD atskaņotāja 
optisko mehānismu vai atvērt DVD atskaņotāja 
korpusu. Šādas darbības drīkst veikt tikai 
kvalificēts tehniskās apkopes darbinieks. 

Disku lietošana 
Lietojiet diskus saudzīgi. Ja disku vienmēr turēsit 
tikai pie malām un pēc izņemšanas no DVD 
atskaņotāja glabāsit oriģinālajā vāciņā, tā tīrīšana 
nebūs nepieciešama. Ja disks ir notraipīts ar 
pirkstu nospiedumiem, putekļiem vai netīrumiem, 
to var noslaucīt, izmantojot sausu, mīkstu drānu 
bez plūksnām. Sargājiet diskus no karstuma un 
mitruma iedarbības un nekad tos neaprakstiet. 
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Alfabētiskais satura rādītājs 

Beo4 tālvadības pults 

Beo4 lietošana, 6 
Iepazīšanās ar DVD atskaņotāju un Beo4, 6 

CD 

Disku atskaņošana, 12 
Funkcijas, kas pieejamas diska atskaņošanas 

laikā, 12

Cietā diska ierakstīšanas iekārta 

Atmiņas buferis, 24–25 
Biežuma vai laika pagarināšanas iestatījuma 

rediģēšana, 19 
Brīvās vietas pārvaldība un satura aizsardzība, 24 
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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 
(EEIA) — vides aizsardzība 
Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 
ir izdevuši direktīvu par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem. Direktīvas mērķis ir novērst 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
uzkrāšanos un veicināt šāda veida atkritumu 
atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī citas 
reģenerācijas formas. Direktīvas prasības attiecas 
uz ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem. 

EEIA direktīvā ir ietverta prasība, lai gan ražotāji, 
gan gala patērētāji elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumus likvidētu vidi saudzējošā veidā 
un lai iekārtas un atkritumi tiktu izmantoti 
atkārtoti vai iekārtās izmantotie materiāli vai 
enerģija tiktu reģenerēti. 
Elektriskās un elektroniskās iekārtas un to daļas 
nedrīkst piejaukt parastiem sadzīves atkritumiem. 
Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas un to 
daļas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi. 

Izstrādājumi un iekārtas, kas jāsavāc, lai izmantotu 
atkārtoti, pārstrādātu vai veiktu cita veida reģenerāciju, 
tiek marķētas ar norādīto piktogrammu. 

Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas 
savā valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs 
saudzējat vidi, cilvēku veselību un veicināt 
pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu 
savākšana novērš iespējamu dabas piesārņojumu 
ar bīstamām vielām, kuras var būt elektrisko un 
elektronisko izstrādājumu un iekārtu sastāvā. 

Bang & Olufsen tirgotājs sniegs palīdzību un 
ieteiks, kā jūsu valstī pareizi likvidēt atkritumus. 

Neliela izmēra izstrādājumi var nebūt vienmēr 
marķēti ar šo piktogrammu, un šādā gadījumā  
tā ir norādīta lietošanas instrukcijā, garantijas 
sertifikātā un uzdrukāta uz iepakojuma. 

Šis izstrādājums atbilst EEK direktīvas 
89/336 un 73/23 prasībām.  

DVD Video logotips ir reģistrēta 
preču zīme. 

Šis izstrādājums ietver autortiesību aizsardzības 
tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti 4.631.603, 
4.577.216, 4.819.098, 4.907.093 un 6.516.132,  
kā arī citas intelektuālā īpašuma tiesības. Autortiesību 
aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai jāsaņem 
korporācijas Macrovision atļauja, un tā ir paredzēta 
tikai izmantošanai mājas apstākļos un citās publiski 
nepieejamās vietās, ja korporācijas Macrovision 
atļaujā nav norādīts citādi. Izstrādājuma izjaukšana 
vai demontāža ir aizliegta. 

Uzlīme uz kompaktdisku atskaņotāja ir brīdinājums, 
ka aparāts satur lāzersistēmu un ir klasificēts kā 
1. klases lāzerprodukts. Ja kompaktdisku atskaņotāja 
darbībā rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar 
Bang & Olufsen tirgotāju. Aparātu drīkst atvērt 
tikai kvalificēts tehniskās apkopes personāls. 

UZMANĪBU!Citu vadības ierīču, pielāgojumu vai 
darbību lietojums, kas nav aprakstīts šajā 
rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu izstarojumu. 
Optisko ierīču izmantošana kopā ar šo izstrādājumu 
var paaugstināt risku sabojāt redzi. Tā kā CD/DVD 
atskaņotājā izmantotais lāzerstarojums ir kaitīgs 
redzei, nemēģiniet izjaukt ierīces korpusu. Vērsieties 
tikai pie kvalificēta personāla. Atvērtā stāvoklī tiek 
izstarots lāzerstarojums. Neskatieties tieši starojumā. 
Šī uzlīme atrodas korpusa aizmugurē. 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol 

are trademarks of Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. 

Copyright 1992–1997. All rights reserved. 

“DTS”, “DTS-ES” and “Neo:6” are trademarks of 
Digital Theater Systems 

CLASS 1  
LASER PRODUCT 
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Jūsu zināšanai 

Bang & Olufsen ražojumu izstrādāšanas un 
tehniskās attīstības gaitā tiek rūpīgi apsvērtas 
lietotāja vajadzības, un mēs esam centušies šo 
izstrādājumu lietošanu padarīt vieglu un ērtu. 

Tādēļ ceram, ka varēsit atvēlēt laiku,  
lai mums pastāstītu par savu pieredzi,  
lietojot Bang & Olufsen izstrādājumu. Viss, ko 
uzskatāt par svarīgu — vai tas būtu pozitīvā 
vai negatīvā ziņā —, var mums palīdzēt 
uzlabot savu produkciju. 

Paldies! 

Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet mūsu 
interneta vietni:  
 www.bang-olufsen.com 

rakstiet: Bang & Olufsen a/s  
 BeoCare 
 Peter Bangs Vej 15 
 DK–7600 Struer 

vai sūtiet faksu:  
 Bang & Olufsen 
 BeoCare 
 +45 97 85 39 11 (fakss) 
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Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var 
tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

3509346  0611





www.bang-olufsen.com
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