BEOPLAY V1
BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

Arvoisa asiakas

Tämä aloitusopas sisältää tietoja B&O PLAY -tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden
käyttöönotosta ja päivittäisestä käytöstä.
Televisiossasi on enemmän toimintoja ja ominaisuuksia kuin tässä aloitusoppaassa
on kuvattu, muun muassa Sleep Timer -ajastimet, PIN-koodijärjestelmä ja
verkkoasetukset. Nämä ja muut ominaisuudet on kuvattu tarkemmin tuotteen
verkko-oppaassa tai televisiovalikoiden ohjeteksteissä.
Oppaat ovat osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.
Oppaat ja kuvaruudun ohjetekstit päivitetään aina, jos televisioon tulee uuden
ohjelmiston myötä uusia toimintoja tai ominaisuuksia.
Osoitteessa www.beoplay.com/v1 on lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä
koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.
Jälleenmyyjältä saat aina palvelua ja lisätietoja.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
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Varoituksia
– Varmista, että televisio on koottu, sijoitettu
ja kytketty tämän aloitusoppaan ohjeiden
mukaisesti. Vahinkojen välttämiseksi käytä vain
Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai
seinätelineitä.
– Sijoita televisio aina tukevalle ja vakaalle alustalle.
– Älä aseta esineitä television päälle.
– Älä altista televisiota runsaalle kosteudelle,
sateelle tai lämmönlähteille.
– Televisio on tarkoitettu käytettäväksi vain
sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä
10–40 °C:n lämpötilassa.
– Jos televisio on altistunut alle 5 °C:n lämpötiloille,
anna sen lämmetä huoneenlämpötilaan, ennen
kuin kytket sen sähköverkkoon ja ennen kuin
kytket siihen virran.
– Älä sijoita televisiota paikkaan, johon kohdistuu
suora auringonpaiste tai suora keinovalo,
esimerkiksi kohdevalo, koska silloin kaukosäätimen
vastaanottimen herkkyys voi kärsiä. Jos kuvaruutu
ylikuumenee, kuvaan saattaa myös ilmestyä
mustia pisteitä. Nämä pisteet häipyvät, kun
television lämpötila palaa normaaliksi.
– Jätä television ympärille tarpeeksi tilaa riittävää
ilmanvaihtoa varten.
– Älä aseta laitteen päälle mitään avotulen
lähteitä, kuten kynttilää.
– Estä tulipalon leviäminen pitämällä kynttilät ja
muut avotulen lähteet loitolla tuotteesta.
– Älä yritä avata television koteloa. Tuotteen saa
avata vain pätevä asentaja.
– Älä lyö lasia kovilla tai terävillä esineillä.
– Television virta voidaan katkaista kokonaan
ainoastaan irrottamalla johto pistorasiasta.
Seinäpistorasian on oltava aina helposti
käytettävissä.
– Asenna ja yhdistä multimediajärjestelmien laitteet
oikein ja turvallisesti noudattamalla ohjeita.
– Tuotetarra sijaitsee liitäntäkannen takana.
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Oppaita ja lisätietoja, kuten yleisimpiä kysymyksiä, on osoitteessa
www.beoplay.com/v1/support.

1. Nosta televisio laatikosta.
Poista televisio pakkauksesta ja aseta se pehmeälle
peitolle. Poista neljä tappia televisiosta.

2. Aseta kaiuttimen paneeli paikoilleen
ja asenna jalusta/seinäteline.
Muista asettaa kaiuttimen paneeli paikoilleen,
ennen kuin asennat jalustan tai seinätelineen.
Kannattele kaiuttimen paneelia molemmin käsin
ja liu'uta se varovasti television sivussa olevaan
reikään.
Asenna sitten jalusta tai seinäteline (katso erillinen
opas).

Irrota kaiuttimen paneeli työntämällä sitä kevyesti
ulos yhdellä neljästä televisiosta poistetusta
tapista. Jos televisio asennetaan jalustalle tai
seinätelineeseen, irrota ensin jalustan tai
seinätelineen sivut kaiuttimen paneelin
irrottamista varten. Katso jalustan tai
seinätelineen mukana toimitetut oppaat.

3. Liitä televisio.
– Irrota liitäntäkansi vapauttamalla se ensin
nostamalla sitä pohjasta ylöspäin ja vetämällä
se sitten pois.
– Kytke virtajohto, Ethernet-kaapeli ja antenni- tai
satelliittikaapeli kokoonpanon mukaan. Jos
käytössä on langaton liitäntä, kytke langaton
verkkoantenni.
– Kytke televisioon virta (paina TV). Jos ohjelma
pyytää PIN-koodia, näppäile jälleenmyyjäsi
antama PIN-koodi ja jatka ensimmäisten
asetusten tekemistä (katso seuraava sivu).

Langaton
verkkoantenni

Satelliitti

ANTENNA

WLAN

Ethernet

signaali

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

Antenni- tai
kaapelisignaali /
Verkkovirta

analoginen signaali

Tärkeää – oppaat ja yleisimmät kysymykset ovat osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.
Tuuletus Näytön ympärille on jätettävä riittävästi tilaa tuuletusta varten. Älä peitä laitteen tuuletusritilää. Jos televisio ylikuumenee
(valmiustilan merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy varoitus), kytke televisio valmiustilaan, jotta se jäähtyy normaaliin
lämpötilaan. Älä kuitenkaan katkaise virtaa kokonaan. Tällä välin televisiota ei voi käyttää.
Ethernet-liitäntä Liitä televisio internetiin vastaanottaaksesi ohjelmistopäivityksiä ja ladataksesi Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukoita.
Suosittelemme, että asetat televisioon automaattisen ohjelmistopäivityksen.
Verkkoasetukset Lisätietoja langallisista tai langattomista asetuksista on verkko-oppaassa ja langattoman verkkoantennin mukana
toimitetussa oppaassa.
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Käyttöönotto

Lisätietoja Beo4-kaukosäätimestä on Beo4-oppaan sivulla 12.

4. Ensimmäisten asetusten määritys
Siirryt useissa valikoissa, joissa tehdään erilaisia
asetuksia. Käytä Beo4-ohjainnäppäimiä , , ja
, ja valitse asetukset painamalla keskeltä. Joissain
alivalikoissa voit palata ensimmäiseen asetukseen
painamalla BACK.
Voit vaihtaa asetuksia myöhemmin, jos haluat. Jos
television signaali vastaanotetaan digiboksista,
valitse EI MITÄÄN kohdassa TULOT. Aseta
digiboksi oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

5. Lisälaitteiden kytkeminen
Kuvassa esitellään vain yksi esimerkki useista
mahdollisista asetustavoista.
Kun liität lisälaitteen, esimerkiksi digiboksin,
television HDMI IN -liitäntään (katso seuraavat
sivut), sinua pyydetään määrittämään lähde.
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
Lisätietoja muista asetusvaihtoehdoista, PUCtaulukoista ja infrapunalähettimistä on verkkooppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/
support.

VALIKKOKIELI
OHJELMISTOPÄIV. USB:N KAUTTA
MAA
KIELET
VERKKOASETUKSET
OHJELMISTOPÄIVITYS INTERNETISTÄ
KAIUTINASETUKSET
PÄÄSYNVALVONTA
TULOT (TV:N VIRITYS)
HYVÄ TIETÄÄ

Noudata näytössä näkyviä ohjeita. Voit avata ohjetekstit painamalla sinistä
näppäintä, jo se on käytettävissä.
TV

BACK

Beo4-kaukosäätimellä voidaan
ohjata muita kuin Bang & Olufsenin
laitteita Peripheral Unit Controller
(PUC) -taulukon avulla. Jotta PUC
toimisi, liitettävän laitteen
infrapunalähetin on sijoitettava
infrapunavastaanottimen lähelle.
Tarkista infrapunasignaali ennen
infrapunalähettimen kytkemistä.

Merkkivalo

INTERNET

ETHERNET

HDMI

PUC

6. Kytke kaapelit.
Voit kytkeä kaapelit kummalle sivulle tahansa
tai keskelle jalustan tai seinätelineen sijoituksen
mukaan. Varmista turvallisuussyistä johtojen
kiinnitys mukana toimitettavilla nippusiteillä.

Jos televisio sijoitetaan seinätelineeseen, varmista,
että kaapelit eivät rajoita television kääntymistä,
ja kiinnitä kaapelit sitten siististi nippusiteillä.

Kun kaikki liitännät ovat valmiit, asenna
liitäntäkansi takaisin paikoilleen.

Merkkivalo – vihreä Merkkivalo vilkkuu hetken vihreänä ja televisio on käyttövalmis. Voit nopeuttaa käynnistysaikaa lukemalla virtaasetuksia käsittelevän verkko-oppaan.
Merkkivalo palaa punaisena Televisio on valmiustilassa, mutta anna sen olla liitettynä verkkovirtaan ohjelmistolatauksia varten.
Merkkivalo vilkkuu hitaasti Televisio on irrotettu verkkovirrasta, ja sinun on annettava PIN-koodi. Lisätietoja PIN-koodijärjestelmästä on
punaisena verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.
Merkkivalo vilkkuu nopeasti Älä irrota televisiota verkkovirrasta. Syynä voi olla uusi ohjelmisto, jota otetaan käyttöön, tai liian monta väärin
punaisena annettua PIN-koodia.
Merkkivalo ei pala Televisio on valmiustilassa, ja voit irrottaa sen verkkovirrasta, jos haluat. Tämä kuitenkin aktivoi PIN-koodijärjestelmän.

Liitäntäpaneeli – BeoPlay V1–32
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Liitäntäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS
-valikossa.

~ – Verkkovirta
Kytkentä
verkkovirta
lähteeseen.

2 x COMMON INTERFACE (CA-moduuli)
CA-moduuli- ja älykorttipaikka koodattujen
digitaalisten ohjelmien katselemiseksi.
Lisätietoja yhteensopivista älykortti- ja
CA-moduuliyhdistelmistä saat
jälleenmyyjältä. Lisätietoja oikeasta
asennuksesta saat verkko-oppaasta.*2

AERIAL (5V – 50mA)
Antennin tuloliitäntä
television ulkoantennille,
kaapelitelevisioverkolle tai
analogiselle signaalille.

, 5V – 0.5A)
USB-laitteen
kytkemistä ja
digitaalisten
valokuvien, videoiden
ja musiikkitiedostojen
selaamista varten.
USB (

CHIPSIDE
CHIPSIDE
ANTENNA

WLAN

ANTENNA WLAN
Liitäntä langattomalle
verkkoantennille.

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antennin tuloliitäntä digitaalista
satelliittisignaalia varten.
Virittimen vaihtoehtojen mukaan
satelliittiliitäntöjä voi olla yksi tai ei yhtään.
Älä koskaan liitä tähän lisävarusteena
saatavaa aktiivista antennia.

Ethernet ( )*1
Internet-yhteyttä varten.
Ohjelmistopäivityksiä tai
digitaalisten valokuvien,
videoiden tai musiikkitiedostojen
UPnP-suoratoistoa varten
esimerkiksi NAS-laitteesta.

Tärkeää
Virtajohto ja -pistoke Kytke television liitäntäpaneelissa oleva ~ -liitäntä pistorasiaan. Televisio on
valmiustilassa ja käyttövalmis.
Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan
tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi
Bang & Olufsenin hyväksymä virtajohto.

*Varmista, että tuotteen ja reitittimen välinen
kaapeliliitäntä ei joudu rakennuksen ulkopuolelle,
jotta se ei joudu kosketuksiin suurjännitteen kanssa.

1

Suosittelemme, että liität television internetiin, jotta voit vastaanottaa
ohjelmistopäivityksiä ja ladata Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukoita.
PUC-taulukon avulla voit käyttää muuta kuin Bang & Olufsenin tuotetta
Beo4-kaukosäätimen ohjainnäppäimellä.

S/P-DIF IN
Digitaalinen
audiotuloliitäntä.

1

S/P-DIF
IN

PL 1–3 (Power Link)
Surround-äänijärjestelmän
ulkoisille kaiuttimille. Lisätietoja
saat verkko-oppaasta.*2

HDMI IN (1–5)
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) mahdollistaa liitännän useaan
eri videolähteeseen, kuten digiboksiin,
pelikonsoliin, multimediasoittimeen,
Blu-ray-soittimeen tai tietokoneeseen.

AV
IN

2

3

4

5

CTRL 1

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

PL 1

PL 2

PL 3

HDMI IN

AV IN
Analogisen videolaitteen liitännöille.
Vaatii erikoissovittimen.

Kaapelit ja sovittimet
Ethernet-liitäntä
2

*Verkko-opas

CTRL 1
Ei käytössä.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
HDMI IN- tai AV IN -liitäntään kytketyn lisälaitteen
infrapunasignaaleille. Mahdollistaa muun kuin Bang &
Olufsen -laitteen ohjaamisen Beo4-kaukosäätimen
ohjainnäppäimellä.*2

Televisioon liitettävästä laitteesta riippuen saatetaan tarvita erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös
sovittimia. Kaapeleita ja sovittimia on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.
Liitä televisio internetiin vastaanottaaksesi ohjelmistopäivityksiä ja ladataksesi Peripheral Unit Controller
(PUC) -taulukoita. Suosittelemme, että asetat televisioon automaattisen ohjelmistopäivityksen.
Verkko-oppaassa on lisätietoja lisälaitteiden asetuksista ja liitännöistä.

Käyttöönotto
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Liitäntäpaneeli – BeoPlay V1–40
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Liitäntäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS
-valikossa.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antennin tuloliitäntä digitaalista
satelliittisignaalia varten. Virittimen
vaihtoehtojen mukaan
satelliittiliitäntöjä voi olla yksi tai ei
yhtään. Älä koskaan liitä tähän
lisävarusteena saatavaa aktiivista
antennia.

2 x COMMON INTERFACE (CA-moduuli)
CA-moduuli- ja älykorttipaikka koodattujen
digitaalisten ohjelmien katselemiseksi. Lisätietoja
yhteensopivista älykortti- ja CA-moduuliyhdistelmistä
saat jälleenmyyjältä. Lisätietoja oikeasta asennuksesta
saat verkko-oppaasta.*2

USB ( , 5V – 0.5A)
USB-laitteen kytkemistä
ja digitaalisten
valokuvien, videoiden ja
musiikkitiedostojen
selaamista varten.

CHIPSIDE
CHIPSIDE

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
Internet-yhteyttä varten.
Ohjelmistopäivityksiä tai digitaalisten
valokuvien, videoiden tai
musiikkitiedostojen UPnP-suoratoistoa
varten esimerkiksi NAS-laitteesta.

AERIAL (5V – 50mA)
Antennin tuloliitäntä television
ulkoantennille, kaapelitelevisioverkolle
tai analogiselle signaalille.

Tärkeää
Virtajohto ja -pistoke Kytke television liitäntäpaneelissa oleva ~ -liitäntä pistorasiaan. Televisio on
valmiustilassa ja käyttövalmis.
Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan
tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi
johto Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

*Varmista, että tuotteen ja reitittimen välinen
kaapeliliitäntä ei joudu rakennuksen ulkopuolelle,
jotta se ei joudu kosketuksiin suurjännitteen
kanssa.

1

Suosittelemme, että liität television internetiin, jotta voit vastaanottaa
ohjelmistopäivityksiä ja ladata Peripheral Unit Controller (PUC) -taulukoita.
PUC-taulukon avulla voit käyttää muuta kuin Bang & Olufsenin tuotetta
Beo4-kaukosäätimen ohjainnäppäimellä.

S/P-DIF IN
Digitaalinen
audiotuloliitäntä.

HDMI IN (1–5)
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) mahdollistaa liitännän
useaan eri videolähteeseen,
kuten digiboksiin, pelikonsoliin,
multimediasoittimeen, Blu-raysoittimeen tai tietokoneeseen.

1

2

3

4

5

CTRL 1

PL 1–3 (Power Link)
Surround-äänijärjestelmän
ulkoisille kaiuttimille. Lisätietoja
saat verkko-oppaasta.*2

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

PL 1

PL 2

ANTENNA WLAN
Liitäntä langattomalle
verkkoantennille.

PL 3

ANTENNA

S/P-DIF
IN

AV
IN

WLAN

HDMI IN

AV IN
Analogisen videolaitteen
liitännöille. Vaatii
erikoissovittimen.

CTRL 1
Ei käytössä.

Kaapelit ja sovittimet
Ethernet-liitäntä
2

*Verkko-opas

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
HDMI IN- tai AV IN -liitäntään kytketyn
lisälaitteen infrapunasignaaleille.
Mahdollistaa muun kuin Bang & Olufsen
-laitteen ohjaamisen Beo4-kaukosäätimen
ohjainnäppäimellä.*2

~ – Verkkovirta
Kytkentä verkkovir
talähteeseen.

Televisioon liitettävästä laitteesta riippuen saatetaan tarvita erilaisia kaapeleita ja mahdollisesti myös
sovittimia. Kaapeleita ja sovittimia on saatavana Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.
Liitä televisio internetiin vastaanottaaksesi ohjelmistopäivityksiä ja ladataksesi Peripheral Unit Controller
(PUC) -taulukoita. Suosittelemme, että asetat televisioon automaattisen ohjelmistopäivityksen.
Verkko-oppaassa on lisätietoja lisälaitteiden asetuksista ja liitännöistä.

Käyttöönotto
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Kaukosäätimen käyttö
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Televisiota voidaan käyttää Beo4-kaukosäätimen ohjainnäppäimillä.
Lisätietoja on tässä aloitusoppaassa ja verkko-oppaassa osoitteessa
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

Beo4-näytöstä näet käytössä olevan lähteen tai toiminnon.

TV

Kytke televisioon virta.*1

DTV

Kytke virta esimerkiksi liitettyyn digiboksiin.

TEXT

Kytke tekstitelevisio käyttöön.

0–9

Valitse kanava tai anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.

LIST

Tuo Beo4:n näyttöön ”lisänäppäimiä” toimintoja ja lähteitä varten. Liiku
luettelossa askel ylös tai alas painamalla tai .

MENU

Avaa aktiivisen lähteen päävalikko.
Selaa kanavia.
Siirry taakse- tai eteenpäin vaiheittain.
Paina käyttääksesi pikakelausta taakse- tai eteenpäin.
Ohjainnäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas , ,
painamalla näppäintä haluamaasi suuntaan.

ja . Siirry valikoissa

Keskinäppäimellä valitaan ja hyväksytään asetuksia.
STOP

PLAY

Valitse värikohtaiset toiminnot valikoiden tietojen mukaan.
BACK

Säädä äänenvoimakkuutta.
Mykistä painamalla keskustaa.
STOP

Keskeytä ja lopeta toisto.

PLAY

Aloita toisto.

BACK

Liiku taaksepäin valikoissa ja Beo4:n luettelossa; poistu valikoista painamalla
pitkään.
Valmiustila.

Tärkeää – oppaat ja yleisimmät kysymykset ovat osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.
*Beo4:n näppäimet Joidenkin näppäinten toiminnot voidaan määrittää uudelleen asetusten määrityksen aikana. Lisätietoja saat verkko-oppaasta.
HUOMAA! Kaukosäätimen mukana tulleessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä.
Digital Text/MHEG Joissain maissa ja CA-moduuleissa on käytettävä Digital Text/MHEG-toimintoa. Jos Digital Text/MHEG on käytössä,
Beo4:n toiminnoissa on tiettyjä eroja. Kun näytössä ei näy valikkoa, sinun on painettava MENU-näppäintä ennen
värillisen näppäimen painamista.
MODE-asetukset Tarkista, että Beo4-kaukosäätimen tila on MODE 1. Tietoja Beo4-asetuksista on sivulla 19.
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Valikoissa liikkuminen

13

Selaa valikoita ja valitse asetuksia kaukosäätimellä.

Valitse lähde ja säädä asetuksia

TV

MENU

Kytke televisioon virta.

Liiku valikoissa.

Näytä valikko.*1

0–9

Kun valikko näkyy näytössä, voit liikkua
valikkovaihtoehtojen välillä, tuoda asetuksia
näkyviin tai syöttää tietoja.

BACK

Korosta valikko Syötä tietoja.
/ muuta
asetusta.

Avaa alivalikko /
tallenna asetus.

Valitse
vaihtoehto.

Selaa sivuja.

Selaa valikon kohteita.

tai

BACK

Siirry taaksepäin Pidä painettuna
valikoissa.
poistuaksesi
valikoista.

Siirry valikkosivulta toiselle.
Jotkin valikot ovat isompia kuin televisioruutu.
Tällöin valikon kohde näkyy puoliksi ruudun alatai yläreunassa. Voit liikkua helposti ylhäältä alas
luettelossa painamalla ohjainnäppäintä ylös.

Yksivärinen viiva
tarkoittaa, että
valinta on tehtävä
keskinäppäimellä.

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

…

Liukuvärjätty viiva
tarkoittaa, että
asetuksia voidaan
muokata vasemmalla
ja oikealla
ohjainnäppäimellä.

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

OFF

Wednesday 09 November, 2011

Esimerkki
kanavaluettelosta.

Tietoa
*Päävalikko Voit aina avata päävalikon ja valikon päällekkäiskuvan, jossa luetellaan valittuna olevan lähteen erikoistoiminnot.
Ohjetekstit ASETUS-valikossa voit näyttää/piilottaa ohjetekstit sinisellä näppäimellä. Jotkin ohjetekstit saattavat peittää valikon.
Joillekin kielille ohjetekstit ovat saatavissa vain englanniksi.
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Päivittäinen käyttö

Näyttö ja valikot

>> Valikoissa liikkuminen

14

Valitse lähde.
Voit valita lähteen helposti painamalla
kaukosäätimen näppäintä, tai voit valita
sen valikosta.

Avaa ohjetekstit.
Voit avata (kun käytettävissä) valikoissa ja
alivalikoissa ohjetekstit, joissa selitetään
ominaisuudet ja toiminnot.

MENU

Avaa päävalikko.

Valitse LÄHDELUETTELO. Valitse lähde.

MENU

Avaa päävalikko.

Avaa ASETUS-valikko.

Valitse vaihtoehto.

Näytä/piilota ohjetekstit.

Yleiset ominaisuudet ja toiminnot kerrotaan
myös HYVÄ TIETÄÄ -valikossa.*1

Tietoa
*HYVÄ TIETÄÄ -valikko Avaa valikko ASETUS-valikosta. Voit tutustua perusominaisuuksiin ja -toimintoihin. Kun televisiosi vastaanottaa
ohjelmistopäivityksiä (vaatii internet-yhteyden), uudet ominaisuudet ja toiminnot näytetään täällä.

1

Television katselu
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Voit katsoa analogisia ja digitaalisia maanpäällisen verkon, kaapeliverkon ja
satelliittiverkon kanavia virittimen vaihtoehtojen mukaan. Voit myös lisätä
suosikkikanaviasi ryhmään ja avata tekstitelevision (jos käytettävissä).

Kytke televisioon virta.

TV

Paina esimerkiksi TV.

tai
Valitse.

Avaa valikon päällekkäiskuva ja
käytä sitä.
Voit avata päävalikon ja aktiivisen lähteen
toiminnot.

0–9

0

Valitse kanava.

MENU

Valitse edellinen kanava.

Päivittäinen käyttö

Valitse kanava.

1–9
tai
Ota käyttöön haluttu toiminto.*1

Paina.

Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä äänenvoimakkuutta.

Luo kanavaryhmät.

Mykistä ääni painamalla
näppäimen keskiosaa.

…

Jos käytössäsi on useita kanavia, voit jakaa ne
ryhmiin, jolloin löydät suosikkikanavasi helposti.

Käytä tekstitelevisiota.
Voit avata valitun kanavan tekstitelevision, jos
palveluntarjoajalla on sellainen käytössä.

Avaa SUOSIKITvalikko.*2

…

Anna
ryhmälle
nimi ruudun
ohjeiden
mukaan.

Tallenna ja
avaa ryhmä
painamalla
kaksi kertaa.

tai

TEXT

Vaihda
näyttötilaa
painamalla
toistuvasti.

Palauta ääni painamalla uudelleen.

Selaa sivuja
eteen- tai
taaksepäin.

Valitse ryhmä, josta haluat
kopioida. Noudata näytössä
näkyviä ohjeita.

tai
Siirry kohtaan SIVU ja liiku.

0–9

Näppäile
sivunumero.

Tallenna asetukset.

BACK

Siirry edelliselle
sivulle painamalla
lyhyesti. Poistu
tekstitelevisiosta
painamalla pitkään.

Tietoa
Ohjelmaopas ja tiedot
1
*Väritoiminnot
2
*SUOSIKIT-valikko

Lisätietoja ohjelmaoppaasta ja tiedoista on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.
Voit myös ottaa käyttöön väritoiminnot painamatta ensin MENU, jos Digital Text on pois käytöstä.
Saat esiin SUOSIKIT-valikon painamalla MENU ja valitsemalla sitten ASETUS, KANAVAT ja MUOKKAA
TELEVISIORYHMIÄ.

Mediaselain
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Voit toistaa musiikkia ja videotiedostoja ja selata valokuvia, jotka on tallennettu
tallennuslaitteelle, tai laitteessa, joka on liitetty DLNA/UPnP-yhteensopivalla
mediapalvelimella. Lisätietoja liitännöistä ja toiminnoista on verkko-oppaassa
osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

Käytä mediaselainta.

MEDIA

Kun liität tallennuslaitteen televisioon, se
tunnistaa lähteen automaattisesti ja kysyy,
haluatko selata sisältöä.
Voit myös käyttää MEDIASELAIN-valikkoa
ASETUS-valikosta.

Avaa MEDIA Beo4:n näyttöön.*1

Kuuntele musiikkia.

STOP

Valitse kansio, jonka musiikkia haluat kuunnella.

PLAY

Valitse
tallennuslaite,
joka sisältää
musiikkia.

Selaa tiedostoissa Keskeytä.
tai siirry
kappaleissa. Aloita
toisto valitsemalla
musiikkitiedosto.

Valitse
tallennuslaite,
joka sisältää
valokuvia.

Selaa tiedostoja ja
kansioita ja paina
aloittaaksesi
diaesityksen.

Keskeytä.

Valitse
tallennuslaite,
jossa on
videotiedostoja.

Selaa tiedostoja ja
kansioita ja paina
avataksesi ne.

Selaa minuutin välein. Pikakelaa
pitämällä näppäin painettuna.
Muuta nopeutta painamalla näppäintä
uudelleen.

Selaa valokuvia.

Jatka toistoa.

BACK

Palaa takaisin
valikoissa tai
pidä painettuna
palataksesi
mediaselaimen
päävalikkoon.

STOP

Valitse kansio, jonka valokuvia haluat katsella.

Siirry edellisen ja
seuraavan valokuvan
välillä.

Toista videotiedostoja.

PLAY

Valitse kansio, jonka videotiedostoja haluat
katsella.

Jatka toistoa.

Tietoa
*Beo4 LIST

1

Tallennuslaitteet
MEDIASELAIN-lähteen käyttäminen

Jos MEDIA-näppäintä ei ole Beo4 LIST-luettelossa, voit määrittää mediaselaimelle toisen näppäimen
ASETUS-valikossa. Lisätietoja on sivulla 19.
Voit liittää esimerkiksi USB-laitteita ja kiintolevyjä USB- tai Ethernet-liitännällä.
Voit ottaa mediaselaimen käyttöön avaamalla päävalikon, valitsemalla LÄHDELUETTELO,
korostamalla MEDIASELAIN ja painamalla keskinäppäintä.

Muuta kuvan ja äänen asetuksia.
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Voit säätää äänen ja kuvan asetuksia samalla, kun katselet televisiota. Lisätietoja
asetuksista on verkko-oppaassa osoitteessa www.beoplay.com/v1/support.

LIST

Valitse kuvatilat.

LIST

Voit ottaa käyttöön erilaisia kuvatiloja erityyppisiä
ohjelmia varten. Kun valitset lähteelle kuvatilan, se
säilyy tallennettuna vain, kunnes katkaiset virran
televisiosta tai otat käyttöön toisen lähteen.
LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit asettaa
jokaiselle lähteelle kuvatilan, jota käytetään aina,
kun lähde otetaan käyttöön.

Valitse kuvasuhde.

tai

1–9

PICTURE

tai

1-3

FORMAT

1-3

tai

Valitse jokin kuvasuhteista 1–3,
jos muistat käytettävän suhteen
numeron.

LIST

SOUND

1–9

Avaa äänitilat televisioruudulle ja valitse tila.

Valitse jokin kuvatiloista 1–3, jos muistat
käytettävän tilan numeron.*1

LIST

LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit asettaa
jokaiselle lähteelle kuvasuhteen, jota käytetään
aina, kun lähde otetaan käyttöön. Voit myös valita
väliaikaisesti toisen kuvasuhteen.
Huomaa, että kuvasuhdetta ei voida muuttaa, kun
Digital Text on käytössä ja ruudussa näkyy MHEGsovellus. Lisätietoja Digital Text -toiminnosta on
verkko-oppaassa.

SOUND

Valitse jokin äänitiloista 1–9, jos
muistat käytettävän tilan numeron.*1

LIST

PICTURE

1-3

Avaa kuvatilat televisioruudulle ja valitse tila.

LIST

FORMAT

1-3

Avaa kuvasuhteet televisioruudulle
ja valitse suhde.

Vaihda
kuvasuhteiden
välillä.

AUTOM. (valitse 1)

AUTOM. LEVEÄ (valitse 2)

LÄHTEEN KUVASUHDE (valitse 3)

Ylä- ja alareunan mustia palkkeja
pienennetään skaalaamalla kuva
kuvan geometriaa muuttamatta.
Jos 4:3-lähde kuitenkin lähettää
väärän kuvasuhdesignaalin, kuvaa
venytetään vaakasuunnassa.

Ylä- ja alareunan mustia
palkkeja pienennetään
skaalaamalla kuva ja
venyttämällä sitä
vaakasuunnassa, jotta
kuva täyttäisi ruudun
mahdollisimman laajalti.

Lähde määrittää kuvasuhteen.

Tietoa
*Beo4 LIST

1

Jotta SOUND- tai PICTURE-toiminnot näkyisivät Beo4:n näytössä, ne on ensin lisättävä Beo4:n
toimintoluetteloon (katso sivu 19).

Päivittäinen käyttö

Valitse äänitilat.
Televisiossa on useita äänitiloja, jotka on optimoitu
erityyppisiä ohjelmia varten.
LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit asettaa
jokaiselle lähteelle äänitilan, jota käytetään aina,
kun lähde otetaan käyttöön.
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Puhdistus

Käyttäjän tehtäviin kuuluu säännöllinen huolto, kuten puhdistus. Kun noudatat
seuraavia ohjeita, tulos on mahdollisimman hyvä.

Kuvaruutu
– Pyyhi ruudulta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla.
– Älä lyö ruutua kovilla tai terävillä esineillä.
– Poista lika ja tahrat pehmeällä,
– Jotkin mikrokuituliinat ovat hankaavia ja voivat
nukkaamattomalla, nihkeäksi puristetulla liinalla.
vahingoittaa kuvaruudun optista pinnoitetta.
– Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia
television osien puhdistukseen.

Kotelo
– Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla.
– Poista lika ja tahrat pehmeällä, nukkaamattomalla,
nihkeäksi puristetulla liinalla ja veden ja miedon
puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen)
seoksella.

– Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia
television osien puhdistukseen.

– Vältä suihkuttamasta nestettä suoraan
kuvaruudulle, sillä se saattaa vaurioittaa
kaiuttimia.
– Kaiuttimet voidaan puhdistaa pölynimurilla,
jossa on pehmeä harjasuulake. Käytä alhaisinta
imutehoa.

– Irrota kaiuttimen paneeli työntämällä sitä
kevyesti ulos yhdellä neljästä televisiosta
poistetusta tapista. Jos televisio asennetaan
seinätelineeseen tai jalustalle, irrota ensin
jalustan tai seinätelineen sivut kaiuttimen
paneelin irrottamista varten. Katso jalustan
tai seinätelineen mukana toimitettu opas.

Kaiuttimet

Miten…
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Lisätietoja Beo4-kaukosäätimesta on Beo4-oppaassa.

…lisään uuden näppäimen Beo4-luetteloon?
Jos haluat ottaa käyttöön joitakin toimintoja
Beo4:n kaukosäätimessä, sinun on ensin lisättävä
”näppäin” Beo4:n toimintoluetteloon.

> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla LISTnäppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. ADD? tulee
näyttöön.
> Paina keskinäppäintä ja valitse sillä esimerkiksi
AV?
> Paina keskinäppäintä avataksesi lisättävien
”lisänäppäinten” luettelon. Ensimmäinen
”näppäin” vilkkuu näytössä.

> Ohjainnäppäimillä ylös ja alas voidaan liikkua
eteen- tai taaksepäin kaikkien ”lisänäppäinten”
luettelossa.
> Paina keskinäppäintä, kun haluat lisätä ja
sijoittaa "näppäimen" sen esiasetettuun
kohtaan luettelossa, tai...
> … lisää ”näppäin” luettelon tiettyyn kohtaan
painamalla numeronäppäintä 1 – 9.
> Näyttöön tulee ADDED, mikä tarkoittaa, että
”näppäin” on lisätty. Poistu asetuksista
painamalla pitkään BACK-näppäintä.

… valitsen toisen Beo4-näppäimen ottaakseni lähteen käyttöön?
Jos haluat ottaa lähteen käyttöön jollain muulla
Beo4-näppäimellä, voit vaihtaa sen
LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa.

> Avaa ASETUS-valikko painamalla MENU.
> Avaa LÄHDELUETTELO-valikko.
> Valitse määritettävä lähde, esimerkiksi
MEDIASELAIN, ja paina keskinäppäintä.
> Siirry NÄPPÄIN-valikkoon ja avaa
näppäinluettelo painamalla ohjainnäppäintä
oikealle.

> Siirry näppäinten välillä painamalla
ohjainnäppäintä ylös ja alas ja valitse käytettävä
näppäin painamalla keskinäppäintä.

> Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
> Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla LISTnäppäintä.
> Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee
ADD?.
> Paina LIST, tai kunnes MODE? näkyy Beo4:n
näytössä.
> Valitse haluamasi asetus painamalla
keskinäppäintä.

> Avaa MODE 1 Beo4:ssä painamalla
ohjainnäppäintä ylös ja alas.
> Tallenna määritys painamalla keskinäppäintä.
> STORED tulee näyttöön, mikä tarkoittaa, että
määritys on tallennettu. Poistu asetuksista
painamalla pitkään BACK-näppäintä.

… asetan Beo4:n tilaan MODE 1?
Beo4:n kaukosäätimen ja ohjainnäppäinten
asetuksen on oltava MODE 1.
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Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) –
ympäristönsuojelu

Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja
paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet,
niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja
hävitettävä erikseen.
Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa
ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen
viisasta ja järkevää käyttöä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä
akkujen ja paristojen keräämisellä varmistetaan,
että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti
olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan
luontoa.
Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja
oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Tämä tuote noudattaa soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä.

Bang & Olufsen ilmoittaa
täten, että tämä WLANyhteydellä varustettu
televisio täyttää direktiivin
1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut ehdot.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
osoitteessa 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.
Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten,
että antennin ja käyttäjän välinen etäisyys on
vähintään 20 cm.
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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