BEOPLAY V1
BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

Vážený zákazníku

Tento rychlý průvodce obsahuje informace o nastavení a každodenním používání
vašeho výrobku B&O PLAY a připojených zařízení.
Televizor nabízí více funkcí, než které jsou popsány v rychlém průvodci. Mimo jiné
například časovače vypnutí, systém ochrany kódem PIN a síťová nastavení. Tyto a další
funkce jsou podrobně popsány v on-line příručce výrobku nebo v textech nápovědy
v nabídkách televizoru.
Příručky jsou k dispozici na webové stránce www.beoplay.com/v1/support.
Příručky a texty nápovědy na obrazovce jsou pravidelně aktualizovány, pokud je
televizor vybaven novým softwarem nebo pozměněnými funkcemi.
Na webové stránce www.beoplay.com/v1 naleznete další informace a příslušné
odpovědi na časté otázky o vašem výrobku.
Váš prodejce bude prvním, kdo zodpoví všechny vaše dotazy ohledně servisu.

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití
mohou být bez upozornění změněny.
Verze 1.0
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Upozornění
– Ujistěte se, že televizor je umístěn, nastaven a
zapojen v souladu s pokyny v tomto rychlém
průvodci. Abyste předešli zranění, používejte
pouze schválené podstavce a nástěnné držáky
Bang & Olufsen!
– Umístěte televizor na pevný a stabilní povrch.
– Nepokládejte na televizor žádné předměty.
– Nevystavujte televizor vlivům vysoké vlhkosti,
deště nebo zdrojů tepla.
– Televizor je určen k použití pouze ve vnitřním
suchém domácím prostředí. Používejte jej v
teplotním rozmezí 10–40 °C.
– Pokud byl televizor vystaven teplotě nižší než
5 °C, před jeho připojením do síťové zásuvky a
zapnutím počkejte, dokud nedosáhne normální
pokojové teploty.
– Neumisťujte televizor na přímé sluneční světlo
nebo přímé umělé osvětlení, jako jsou např.
reflektory. Může dojít ke snížení citlivosti přijímače
dálkového ovládání. Pokud se obrazovka přehřeje,
objeví se na ní černé skvrny. Tyto skvrny opět
zmizí, jakmile se obrazovka ochladí na normální
teplotu.
– Ponechte okolo televizoru dostatek prostoru,
abyste zajistili dostatečné větrání.
– Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného
ohně, například zapálené svíčky.
– Abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru, nikdy
neumisťujte zapálené svíčky nebo jiné zdroje
otevřeného ohně do blízkosti televizoru.
– Nepokoušejte se televizor otevírat. Tuto činnost
přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
– Chraňte sklo před údery tvrdými nebo špičatými
předměty.
– Televizor lze zcela vypnout pouze jeho odpojením
od síťové zásuvky. Zásuvka síťového napájení
musí být vždy přístupná.
– Dodržujte uvedené pokyny, čímž zajistíte
správnou a bezpečnou instalaci a propojení
jednotlivých zařízení v multimediálních
systémech.
– Produktový štítek se nachází za krytem
připojovacího panelu.
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Příručky a další informace, např. odpovědi na časté otázky, najdete na webové stránce
www.beoplay.com/v1/support.

1. Rozbalení televizního přijímače
Rozbalte televizor a umístěte jej na měkkou deku.
Vymontujte čtyři kolíky z televizoru.

2. Vložení krytu reproduktoru a
montáž stojanu / nástěnného držáku
Před montáží stojanu nebo nástěnného držáku
nezapomeňte vložit kryt reproduktoru. Uchopte
kryt reproduktoru oběma rukama a opatrně jej
zasuňte do otvoru na boční straně televizoru.
Potom namontujte stojan nebo nástěnný držák
(viz samostatná příručka).

Chcete-li vysunout kryt reproduktoru, opatrně
jej vytlačte pomocí jednoho ze čtyř kolíků
vymontovaných z televizoru. Pokud je televizor
namontován na stolním stojanu nebo nástěnném
držáku, musíte nejprve odmontovat boční strany
stojanu nebo nástěnného držáku, abyste mohli
vysunout kryt reproduktoru. Více informací
najdete v příručkách přiložených ke stojanu nebo
nástěnnému držáku.

3. Zapojení televizoru
– Chcete-li sundat kryt připojovacího panelu,
nejprve vyklopte spodní stranu, čímž kryt
uvolníte, a potom vytáhněte celý kryt.
– Připojte napájecí kabel, kabel Ethernet a kabel
antény nebo satelitního přijímače, v závislosti
na vašem nastavení. Pro bezdrátové připojení
připojte anténu bezdrátové sítě.
– Zapněte televizor (stiskněte TV). Budete-li
vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte kód PIN,
který vám poskytl prodejce, a pokračujte
s prvotním nastavováním (viz další strana).

Anténa
bezdrátové sítě

signál

ANTENNA

WLAN

Ethernet

Satelitní

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

Anténní/kabelový/
Síťové napájení

analogový signál

Důležité – příručky a odpovědi na časté otázky najdete na webové stránce www.beoplay.com/v1/support
Ventilace K zajištění správného větrání ponechte dostatek prostoru okolo obrazovky. Nezakrývejte ventilační mřížku. Pokud by se
televizor přehříval (začne blikat kontrolka pohotovostního stavu a na obrazovce se zobrazí výstraha), přepněte televizor do
pohotovostního režimu, nevypínejte jej, aby mohl vychladnout na normální teplotu. Televizor po tuto dobu nemůžete ovládat.
Připojení Ethernet Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC).
Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.
Síťová nastavení Více informací o nastavení kabelového nebo bezdrátového připojení najdete v on-line příručce a v příručce přiložené
k anténě bezdrátové sítě.

Informace o dálkovém ovladači Beo4 najdete na straně 12 v příručce Beo4.

4. První nastavení
Budete provedeni řadou nabídek, kde je zapotřebí
provést různá nastavení. Použijte přitom navigační
tlačítka , , a a vybrané nastavení potvrďte
stiskem středového tlačítka. V některých
podnabídkách stiskněte BACK pro návrat
k prvotnímu nastavování.
Uvedená nastavení můžete změnit kdykoli později.
Pokud přijímáte televizní signál prostřednictvím
set-top boxu, vyberte NONE v nabídce INPUTS.
Set-top box nastavte podle obrázku níže.

5. Připojení externího zařízení
Na obrázku je znázorněn pouze jeden příklad
z mnoha možných nastavení.
Když připojíte externí zařízení, například set-top
box, do konektoru HDMI IN na televizoru (viz další
strany), budete vyzváni ke konfiguraci zdroje.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Informace o dalších možnostech nastavení,
tabulkách PUC a infračervených vysílačích najdete
v on-line příručce na webové stránce www.
beoplay.com/v1/support.

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

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud je k dispozici,
stiskněte modré tlačítko pro zobrazení nápovědy.
TV

BACK

Zařízení jiné značky než Bang &
Olufsen lze ovládat dálkovým
ovladačem Beo4 pomocí tabulky
řídicí jednotky periferií PUC. Aby
řídicí jednotka periferií fungovala,
musí se do blízkosti infračerveného
přijímače připojeného zařízení
umístit infračervený vysílač. Před
připojením infračerveného vysílače
zkontrolujte infračervený signál.

Kontrolka

INTERNET

ETHERNET

HDMI

PUC

6. Vedení kabelů
Kabely můžete upevnit na kteroukoli stranu nebo
doprostřed, v závislosti na umístění nástěnného
držáku nebo stojanu. Z bezpečnostních důvodů
kabely přichyťte přiloženými sponami.

Pokud máte nástěnný držák, ujistěte se, že kabely
jsou dostatečně volné, aby umožnily otáčení
televizoru na obě strany před tím, než je nakonec
upevníte kabelovými sponami do úhledného svazku.

Po provedení všech zapojení nainstalujte zpět kryt
připojovacího panelu.

Kontrolka svítí zeleně Kontrolka krátce blikne zeleně a televizor je připraven k použití. Chcete-li zkrátit dobu spouštění, přečtěte si
informace týkající se nastavení napájení v on-line příručce.
Kontrolka svítí červeně Televizor je v pohotovostním režimu, nicméně nechte jej připojený k síťovému napájení z důvodu stahování
aktualizací softwaru.
Kontrolka pomalu bliká červeně Televizor byl odpojen od síťového napájení a musíte zadat kód PIN. Více informací o systému ochrany kódem PIN najdete
v on-line příručce na webové stránce www.beoplay.com/v1/support.
Kontrolka rychle bliká červeně Neodpojujte televizor od síťového napájení. Příčinou může být aktivace nového softwaru nebo příliš mnoho nesprávných
pokusů o zadání kódu PIN.
Vypnutý Televizor je v pohotovostním režimu a v případě potřeby jej můžete odpojit od síťového napájení. Nicméně aktivujete
tak systém ochrany kódem PIN.

Nastavení
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Připojovací panel – BeoPlay V1–32
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Všechna zařízení připojená k připojovacímu panelu musí být registrována v nabídce
SOURCE LIST SETUP.

~ – Síťové
napájení
Připojení k síťovému
napájení

2 x COMMON INTERFACE (Modul CA)
Pro vložení modulu CA a karty Smart Card pro
přístup ke kódovaným digitálním kanálům.
Další informace o kombinacích kompatibilních
karet Smart Card a modulů CA vám poskytne
prodejce. Informace o správném vložení
najdete v on-line příručce.*2

AERIAL (5V – 50mA)
Konektor anténního vstupu pro
zapojení externí antény nebo
kabelové televize nebo pro
analogový signál.

USB ( , 5V – 0.5A)
Pro připojení zařízení
USB pro procházení
digitálních fotografií,
videí nebo hudebních
souborů.

CHIPSIDE
CHIPSIDE
ANTENNA

WLAN

ANTENNA WLAN
Pro připojení antény
bezdrátové sítě.

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Vstupní anténní konektor pro digitální satelitní signál.
V závislosti na možnostech vašeho tuneru můžete mít
buď jeden nebo žádný satelitní konektor. Zde nikdy
nepřipojujte volitelnou aktivní anténu.

Ethernet ( )*1
Pro připojení k internetu. Pro
aktualizace softwaru nebo
pro vysílání datového proudu
UPnP digitálních fotografií,
videa nebo hudebních souborů,
např. ze zařízení NAS.

Důležité upozornění
Síťový kabel Připojte konektor ~ na připojovacím panelu televizoru k síťové zásuvce.
a konektor Televizor je v pohotovostním režimu a připraven k použití.
Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt.
Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si
zakoupit schválený napájecí kabel u prodejce Bang & Olufsen.

*Zkontrolujte, zda kabelové připojení mezi
výrobkem a směrovačem nevede mimo budovu,
aby nedošlo ke kontaktu s vysokým napětím.

1

Doporučujeme připojit televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace
softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Tabulky PUC umožňují ovládat
jiná připojená zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4
s navigačním tlačítkem.

S/P-DIF IN
Konektor digitálního
audio vstupu.

1

S/P-DIF
IN

PL 1–3 (Power Link)
Pro připojení externích
reproduktorů v systému
prostorového zvuku.
Další informace najdete
v on-line příručce.*2

HDMI IN (1–5)
Rozhraní HDMI umožňuje připojit řadu
zdrojů videa, např. set-top boxy, herní
konzole, multimediální přehrávače,
přehrávače Blu-ray nebo počítač.

AV
IN

2

3

4

5

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

PL 1

PL 2

PL 3

HDMI IN

AV IN
Pro připojení analogového video zařízení.
Vyžaduje speciální adaptér.

Kabely a adaptéry
Připojení Ethernet
2

CTRL 1

*On-line příručka

CTRL 1
Nepoužíván.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Pro infračervené řídicí signály do externího zařízení
připojeného ke konektoru HDMI IN nebo AV IN.
Umožňuje ovládat jiná zařízení než Bang & Olufsen
pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním
tlačítkem.*2

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry.
Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.
Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky
periferií (PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.
On-line příručka obsahuje další informace o nastavení a zapojení externích zařízení.

Nastavení
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Připojovací panel – BeoPlay V1–40
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Všechna zařízení připojená k připojovacímu panelu musí být registrována v nabídce
SOURCE LIST SETUP.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Vstupní anténní konektor pro digitální
satelitní signál. V závislosti na
možnostech vašeho tuneru můžete
mít buď jeden nebo žádný satelitní
konektor. Zde nikdy nepřipojujte
volitelnou aktivní anténu.

2 x COMMON INTERFACE (Modul CA)
Pro vložení modulu CA a karty Smart Card pro přístup
ke kódovaným digitálním kanálům. Další informace
o kombinacích kompatibilních karet Smart Card
a modulů CA vám poskytne prodejce. Informace
o správném vložení najdete v on-line příručce.*2

USB ( , 5V – 0.5A)
Pro připojení zařízení
USB pro procházení
digitálních fotografií,
videí nebo hudebních
souborů.

CHIPSIDE
CHIPSIDE

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
Pro připojení k internetu. Pro aktualizace
softwaru nebo pro vysílání datového
proudu UPnP digitálních fotografií,
videa nebo hudebních souborů, např.
ze zařízení NAS.

AERIAL (5V – 50mA)
Konektor anténního vstupu pro zapojení
externí antény nebo kabelové televize
nebo pro analogový signál.

Důležité upozornění
Síťový kabel Připojte konektor ~ na připojovacím panelu televizoru k síťové zásuvce.
a konektor Televizor je v pohotovostním režimu a připraven k použití.
Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt.
Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si
zakoupit náhradní u prodejce Bang & Olufsen.

*Zkontrolujte, zda kabelové připojení mezi
výrobkem a směrovačem nevede mimo budovu,
aby nedošlo ke kontaktu s vysokým napětím.

1

Doporučujeme připojit televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace
softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Tabulky PUC umožňují ovládat
jiná připojená zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4
s navigačním tlačítkem.

S/P-DIF IN
Konektor digitálního
audio vstupu.

1

HDMI IN (1–5)
Rozhraní HDMI umožňuje připojit řadu
zdrojů videa, např. set-top boxy, herní
konzole, multimediální přehrávače,
přehrávače Blu-ray nebo počítač.

2

3

4

5

CTRL 1

PL 1–3 (Power Link)
Pro připojení externích
reproduktorů v systému
prostorového zvuku. Další
informace najdete v online příručce.*2

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

PL 1

PL 2

ANTENNA WLAN
Pro připojení antény
bezdrátové sítě.

PL 3

ANTENNA

S/P-DIF
IN

AV
IN

WLAN

HDMI IN

AV IN
Pro připojení
analogového video
zařízení. Vyžaduje
speciální adaptér.

CTRL 1
Nepoužíván.

Kabely a adaptéry
Připojení Ethernet
2

*On-line příručka

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Pro infračervené řídicí signály do externího
zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN
nebo AV IN. Umožňuje ovládat jiná zařízení
než Bang & Olufsen pomocí dálkového
ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem.*2

~ – Síťové napájení
Připojení k síťovému
napájení

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry.
Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.
Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky
periferií (PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.
On-line příručka obsahuje další informace o nastavení a zapojení externích zařízení.

Nastavení
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Jak používat dálkový ovladač

12

Váš televizor lze ovládat pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním
tlačítkem, viz popis v tomto rychlém průvodci a v on-line příručce,
která je k dispozici na stránce www.beoplay.com/v1/support.

TV

LIGHT

RADIO

DTV

DVD

CD

V.MEM

TEXT

A.MEM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

LIST

0

MENU

TV

Dálkový ovladač Beo4 zobrazuje na displeji aktivovaný zdroj nebo funkci

TV

Zapnutí televizoru*1

DTV

Zapnutí, například připojeného set-top boxu

TEXT

Zapnutí teletextu

0–9

Výběr kanálů a zadávání údajů v nabídkách na obrazovce

LIST

Zobrazení dalších tlačítek pro funkce nebo zdroje na displeji ovladače Beo4.
Pro pohyb v seznamu použijte tlačítka nebo

MENU

Otevření hlavní nabídky aktivního zdroje
Procházení kanály
Hledání směrem zpět nebo vpřed, krok za krokem
Přidržte pro převinutí zpět nebo vpřed
Navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru a dolů , ,
stiskem tlačítka příslušného směru

a . Procházení nabídek

Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení
STOP

PLAY

Výběr specifické funkce podle barvy, podle označení v nabídkách
BACK

Nastavení hlasitosti
Zvuk vypnete stiskem středu tlačítka
STOP

Pozastavení a zastavení přehrávání

PLAY

Spuštění přehrávání

BACK

Posun zpět nabídkami a v seznamu ovladače Beo4. Dlouhým stiskem zcela
ukončíte nabídky
Pohotovostní režim

Důležité – příručky a odpovědi na časté otázky najdete na webové stránce www.beoplay.com/v1/support
*Tlačítka ovladače Beo4 Některá tlačítka lze překonfigurovat během procesu nastavení. Další informace najdete v on-line příručce.
POZNÁMKA! Obecné informace o obsluze dálkového ovladače naleznete v příručce dodané k tomuto ovladači.
Digitální text / MHEG Některé země a moduly CA vyžadují aktivaci funkce digitálního textu / MHEG. Pokud je funkce digitálního textu / MHEG
aktivována, platí pro ovladač Beo4 určité odlišnosti. Pokud na obrazovce není zobrazena žádná nabídka, musíte před
barevným tlačítkem stisknout MENU.
Nastavení MODE Zkontrolujte, zda je váš ovladač Beo4 nastaven v režimu MODE 1. Postup nastavení ovladače Beo4 je uveden na straně 19.
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Procházení nabídek
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V nabídkách se pohybujete a volíte nastavení pomocí dálkového ovladače.

Vyberte zdroj a upravte nastavení.

TV

Zapnutí televizoru

Pohyb v nabídkách
Když je na obrazovce nabídka, můžete procházet
jednotlivé možnosti nabídky, zobrazovat nastavení
nebo zadávat údaje.

MENU

Zobrazení nabídky*1

0–9

Zvýraznění
nabídky /
změna
nastavení

BACK

Zadání údajů

nebo

BACK

Otevření
Výběr možnosti Procházení
Stiskem
podnabídky /
nabídkami zpět a podržením
uložení nastavení
ukončíte nabídky

Přechod mezi stránkami nabídek
Některé nabídky se celé nevejdou na obrazovku
televizoru. Tato skutečnost je označena zobrazením
poloviny nabídky v dolní nebo horní části obrazovky.
Pro snadný přechod z horní části seznamu do
dolní použijte navigační tlačítko dolů.

Procházejte po stránkách

Plný pruh označuje,
že výběr se musí
provést středovým
tlačítkem

Posouvání mezi položkami nabídky

CHANNEL LIST

PIN CODE

CNN

1

PIN CODE

TV 2 NEWS

2

NEW PIN CODE

DISCOVER

3

CWNBC

4

BBCWORLD

5

…

6

…

7

SUPER CH

8

…

OFF

Vzestupný pruh
označuje, že
nastavení můžete
upravit pomocí
navigačního tlačítka
vlevo a vpravo.
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CRIME TV

10

CINEMA
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Wednesday 09 November, 2011

Wednesday 09 November, 2011

Příklad seznamu kanálů.

Informace
*Hlavní nabídka Vždy můžete otevřít hlavní nabídku, včetně nabídky obsahující všechny speciální funkce aktivního zdroje.
Texty nápovědy V nabídce SETUP můžete texty nápovědy zobrazit/skrýt pomocí modrého tlačítka. Některé texty nápovědy mohou
překrývat nabídku. U některých jazyků jsou texty nápovědy dostupné pouze v angličtině.

1

Každodenní používání

Displeje a nabídky

>> Procházení nabídek
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Vybrání zdroje
Zdroj můžete vybrat stiskem přiděleného tlačítka
na dálkovém ovladači, anebo můžete vybrat zdroj
prostřednictvím nabídky.

Zobrazení textů nápovědy
Můžete zobrazit texty nápovědy s vysvětlením
vlastností a funkcí, jsou-li k dispozici v nabídkách
a podnabídkách.

MENU

Otevřete hlavní nabídku Vyberte SOURCE LIST

Vyberte zdroj

MENU

Otevřete hlavní nabídku Otevřete nabídku SETUP Vyberte možnost

Zobrazení/skrytí textů
nápovědy

Obecné vlastnosti a funkce jsou vysvětleny
i v nabídce NICE TO KNOW.*1

Informace
*Nabídka NICE TO KNOW Tuto nabídku otevřete z nabídky SETUP. Najdete zde informace o základních vlastnostech a funkcích. Když do televizoru
stáhnete novou aktualizaci softwaru (vyžaduje internetové připojení), budou zde popsány nové vlastnosti a funkce.

1

Sledování televizoru
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Můžete sledovat analogové a digitální pozemní, kabelové a satelitní kanály,
v závislosti na možnostech vašeho tuneru. Můžete rovněž přidat oblíbené kanály
do skupiny a zobrazit teletext, je-li k dispozici.

Zapněte televizor

TV

Stiskněte např. TV

nebo

0–9

Vyberte

Otevřete a používejte
překryvné nabídky
Můžete otevřít hlavní nabídku včetně funkcí
aktivního zdroje.

0

Vyberte kanál

MENU

Vyberte předchozí kanál

Každodenní používání

Výběr kanálu

1–9
nebo
Aktivujte požadovanou funkci*1

Stiskněte

Nastavení hlasitosti
Nastavte hlasitost

Vytvoření skupin kanálů
Pokud máte hodně kanálů, můžete si vytvořit
jejich skupiny, abyste snadno našli své oblíbené
kanály.

Použití teletextu

…

Otevřete nabídku
FAVOURITES*2

TEXT

Můžete zobrazit teletext pro vybraný kanál,
pokud jej jeho poskytovatel nabízí.

Stiskem středu tlačítka
vypnete zvuk

Opakovaným
stisknutím
změníte režim
obrazovky

Stiskněte pro zapnutí zvuku

…

Pojmenujte
skupinu
podle pokynů
na obrazovce

Dvakrát
stiskněte
pro uložení
a otevření
skupiny

nebo
Přejděte o
stránku
nahoru nebo
dolů

Vyberte skupinu, ze které
chcete kopírovat. Postupujte
podle pokynů na obrazovce

nebo

0–9

Přesuňte se na PAGE a krok Zadejte číslo
stránky

Uložte nastavení

BACK

Krátce stiskněte
pro přechod na
předchozí stránku.
Dlouhým stiskem
teletext ukončíte.

Informace
Programový průvodce a informace
1
*Barevné funkce
2

*Nabídka FAVOURITES

Informace o programovém průvodci najdete v on-line příručce na stránce www.beoplay.com/v1/support.
Barevné funkce lze aktivovat i bez předchozího stisku tlačítka MENU, pokud je funkce digitálního
textu vypnutá.
Nabídku FAVOURITES otevřete stiskem MENU, výběrem SETUP, potom CHANNELS a EDIT TV GROUPS.

Prohlížeč médií
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Můžete přehrávat hudební a video soubory a prohlížet fotografie uložené buď
na úložném zařízení nebo na zařízení připojeném prostřednictvím serveru médií
s podporou DLNA /UPnP. Více informací o možnostech připojení a funkcích najdete
v on-line příručce na stránce www.beoplay.com/v1/support.

Používání prohlížeče médií

MEDIA

Když k televizoru připojíte úložné zařízení,
televizor automaticky detekuje zdroj a zeptá se,
zda chcete prohlížet obsah.
Nabídku MEDIA BROWSER lze otevřít
i prostřednictvím nabídky SETUP.

Otevřete nabídku MEDIA na displeji
ovladače Beo4*1

Poslech hudby

STOP

Vyberte složku s hudbou, kterou chcete
poslouchat.

PLAY

Vyberte úložné
zařízení s hudbou

Procházení souborů Pozastavení
nebo stop ve
skladbách. Vyberte
hudební soubor pro
zahájení přehrávání

Vyberte úložné
zařízení
s fotografiemi

Procházení
souborů a složek.
Stiskem spustíte
prezentaci

Pozastavení

Vyberte úložné
zařízení s video
soubory

Procházení
souborů a složek.
Stiskem otevřete

Procházení po minutách. Stiskněte
a podržte pro spuštění. Dalším
stisknutím změňte rychlost přehrávání

Prohlížení fotografií

Pokračování
v přehrávání

BACK

Posun zpět
v nabídkách.
Podržením se vrátíte
do hlavní nabídky
prohlížeče médií

STOP

Vyberte složku s fotografiemi, které chcete
prohlížet.

Procházení mezi
předchozí
a následující
fotografií

Přehrávání video souborů

PLAY

Vyberte složku s video soubory, které chcete
přehrávat.

Pokračování
v přehrávání

Informace
*Beo4 LIST

1

Úložná zařízení
Přístup ke zdroji MEDIA BROWSER

Pokud nemáte tlačítko MEDIA v nabídce Beo4 LIST, můžete prohlížeči médií přiřadit jiné tlačítko
v nabídce SETUP. Viz strana 19.
Můžete připojit například USB zařízení a pevné disky pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.
Prohlížeč médií můžete aktivovat otevřením hlavním nabídky, výběrem SOURCE LIST, zvýrazněním
MEDIA BROWSER a stiskem středového tlačítka.

Změna nastavení obrazu a zvuku
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Při sledování televizoru můžete upravit nastavení zvuku a obrazu. Více informací
o těchto nastaveních najdete v on-line příručce na stránce www.beoplay.com/v1/
support.

LIST

Výběr režimu obrazu

LIST

Můžete zapnout různé režimy obrazu, které se
použijí pro různé typy pořadů. Když vyberete
režim obrazu pro zdroj, zůstane uložen pouze do
doby, dokud televizor nevypnete nebo nepřepnete
na jiný zdroj.
V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý
zdroj nastavit režim obrazu, který se použije při
každém zapnutí tohoto zdroje.

Výběr formátu obrazu

nebo

1–9

PICTURE

nebo

1-3

FORMAT

1-3

nebo

Vyberte formát obrazu 1–3,
pokud si pamatujete číslo
požadovaného formátu

LIST

SOUND

1–9

Otevřete režimy zvuku na obrazovce a vyberte
požadovaný režim

Vyberte režim obrazu 1–3, pokud si
pamatujete číslo požadovaného režimu*1

LIST

V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý
zdroj nastavit formát obrazu, který se použije při
každém zapnutí tohoto zdroje. Dočasně můžete
vybrat i jiný formát obrazu.
Pamatujte, že nemůžete změnit formát obrazu,
když je zapnuta funkce digitálního textu a na
obrazovce je zobrazena aplikace MHEG. Více
informací o funkci digitálního textu najdete v online příručce.

SOUND

Vyberte režim zvuku 1–9, pokud si
pamatujete číslo požadovaného
režimu*1

LIST

PICTURE

1-3

Otevřete režimy obrazu na obrazovce a vyberte
požadovaný režim

LIST

FORMAT

1-3

Otevřete formáty obrazu na
obrazovce a vyberte požadovaný
formát

Přepínejte mezi
formáty

AUTO (vyberte 1)

AUTO WIDE (vyberte 2)

SOURCE FORMAT (vyberte 3)

Aby se zmenšily černé pruhy nad
a pod obrazem, obraz je
přizpůsoben, aniž by došlo ke
změně geometrie obrazu. Pokud
ale zdroj ve formátu 4:3 signalizuje
nesprávný poměr stran, obraz
bude roztažen vodorovně.

Aby se zmenšily černé pruhy
nad a pod obrazem, obraz je
přizpůsoben a roztažen
vodorovně, aby vyplnil co
největší plochu obrazovky.

Zdroj určuje formát obrazu.

Informace
*Beo4 LIST

1

Aby se na dálkovém ovladači Beo4 mohla zobrazit položka SOUND nebo PICTURE, je nejprve nutné ji
přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače Beo4, viz strana 19.

Každodenní používání

Výběr režimu zvuku
Televizor nabízí různé režimy zvuku, které jsou
optimalizovány pro různé typy pořadů.
V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý
zdroj nastavit režim zvuku, který se použije při
každém zapnutí tohoto zdroje.
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Čištění

Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, zodpovídá uživatel. Chcete-li dosáhnout
nejlepších výsledků, postupujte podle pokynů níže.

Obrazovka
– Prach z obrazovky utírejte měkkou, suchou
utěrkou.
– Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte
měkkou utěrku nepouštějící vlákna, navlhčenou
ve vodě.
– K čištění žádných částí televizoru nikdy
nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.

– Chraňte obrazovku před údery tvrdými nebo
špičatými předměty.
– Některé typy mikrovlákenných tkanin mohou
poškodit optický povlak v důsledku silného
abrazivního účinku.

– Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou.
– Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte
měkkou utěrku nepouštějící vlákna, navlhčenou
v roztoku vody a slabého saponátu, např.
prostředku na mytí nádobí.

– K čištění žádných částí televizoru nikdy
nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.

– Nestříkejte kapalinu přímo na obrazovku, jinak
byste mohli poškodit reproduktory.
– Reproduktory lze čistit vysavačem s kartáčovou
tryskou nastaveným na nejnižší sací výkon.

– Chcete-li vysunout kryt reproduktoru, opatrně
jej vytlačte pomocí jednoho ze čtyř kolíků
vymontovaných z televizoru. Pokud je televizor
namontován na stolním stojanu nebo nástěnném
držáku, musíte nejprve odmontovat boční
strany stojanu nebo nástěnného držáku,
abyste mohli vysunout kryt reproduktoru.
Více informací najdete v příručkách přiložených
ke stojanu nebo nástěnnému držáku.

Skříňka

Reproduktory

Tipy k ovládání
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Více informací o dálkovém ovladači Beo4 najdete v příručce k tomuto ovladači.

Jak přidat nové tlačítko do seznamu ovladače Beo4?
Abyste mohli pomocí dálkového ovladače Beo4
aktivovat některé funkce, nejprve je musíte přidat
do seznamu funkcí ovladače Beo4.

> Stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního
režimu.
> Stiskněte tlačítko LIST pro otevření funkce
nastavení ovladače Beo4.
> Pusťte obě tlačítka. ADD? .
> Stiskněte středové tlačítko a navigačním
tlačítkem nahoru vyberte např. AV?
> Stiskem středového tlačítka otevřete výběrový
seznam dalších tlačítek. Na displeji se zobrazí
první "tlačítko" a začne blikat.

> Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů
pro posun vpřed nebo vzad v seznamu dalších
tlačítek.
> Stiskněte středové tlačítko pro přidání a umístění
tlačítka na předvolenou pozici v seznamu,
nebo …
> … stiskněte některé z tlačítek 1–9 pro vložení
tlačítka na určitou pozici v seznamu.
> Na displeji se zobrazí ADDED oznamující, že
tlačítko bylo přidáno. Dlouhým stiskem tlačítka
BACK ukončíte nastavení.

Jak vybrat jiné tlačítko ovladače Beo4 pro aktivaci zdroje?
Pokud chcete vybrat jiné tlačítko ovladače Beo4
k aktivaci zdroje, nastavení můžete upravit
v nabídce SOURCE LIST SETUP.

> Stiskněte MENU a otevřete nabídku SETUP.
> Otevřete nabídku SOURCE LIST.
> Vyberte zdroj, který chcete konfigurovat, např.
MEDIA BROWSER, a stiskněte středové tlačítko.
> Přejděte do nabídky BUTTON a navigačním
tlačítkem vpravo otevřete seznam tlačítek.

> Navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů
procházejte mezi tlačítky a stiskem středového
tlačítka vyberte požadované tlačítko.

Jak přepnout ovladač Beo4 do režimu MODE 1?
Dálkový ovladač Beo4 s navigačním tlačítkem musí
být nastaven v režimu MODE 1.

> Stiskněte a podržte tlačítko pohotovostního
režimu.
> Stiskněte tlačítko LIST pro otevření funkce
nastavení ovladače Beo4.
> Pusťte obě tlačítka. Na displeji se objeví položka
A DD?.
> Stiskněte LIST nebo navigační tlačítko nahoru
pro zobrazení MODE? na ovladači Beo4.
> Stiskem středového tlačítka vyberte
požadované nastavení.

> Navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů
zobrazte MODE 1 na ovladači Beo4.
> Stiskem středového tlačítka uložte nastavení.
> Na displeji se zobrazí STORED oznamující
uložení nastavení. Dlouhým stiskem tlačítka
BACK ukončíte nastavení.
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Odpadní elektrické a elektronické zařízení
(WEEE) – Ochrana životního prostředí

Elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti
a baterie označené tímto symbolem nesmějí být
likvidovány společně s obyčejným domácím
odpadem; všechna elektrická a elektronická
zařízení, jejich součásti a baterie musí být
shromážděny a zlikvidovány samostatně.
Při likvidaci elektrických a elektronických zařízení
a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů,
které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní
prostředí, lidské zdraví a přispíváte ke správnému
a racionálnímu používání přírodních zdrojů.

Sběr elektrického a elektronického zařízení, baterií
a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění
přírody nebezpečnými látkami, které mohou být
přítomny v elektrických a elektronických zařízeních
a produktech.
Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný
způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

Tento výrobek splňuje platné zákony v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.

0889

Společnost Bang & Olufsen tímto prohlašuje, že
tento televizor s funkcí WLAN splňuje základní
požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice
1999/5/ES.
Prohlášení o shodě je k dispozici na www.beoplay.
com/v1.
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.
Toto zařízení by se mělo instalovat a provozovat
při vzdálenosti minimálně 20 cm mezi anténou a
vaším tělem.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Rovi Corporation, and is intended
for home and other limited viewing uses only
unless otherwise authorized by Rovi Corporation.
Reverse engineering or disassembly is prohibited.
HDMI, the HDMI Logo and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

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

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