BEOPLAY V1
BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

Caro cliente,

Este guia inicial chamado Começar contém informação sobre a montagem,
configuração e utilização diária do seu produto B&O PLAY e equipamentos ligados.
O seu televisor oferece mais funções e funcionalidades do que aquelas que aparecem
descritas neste guia Começar. Entre outras: Sleep Timers, sistema de código PIN
e definições de rede. Estas e outras funcionalidades aparecem descritas em mais
pormenor no Livro de consulta online do produto ou nos textos de ajuda nos
menus do televisor.
Os Livros de consulta encontram-se em www.beoplay.com/v1/support.
Os Livros de consulta e textos de ajuda no ecrã são também mantidos actualizados
sempre que algum novo software introduzir funções e funcionalidades novas ou
modificadas no seu televisor.
Em www.beoplay.com/v1 também poderá encontrar mais informações e a secção
de Perguntas frequentes relevantes relativas ao seu produto.
O seu revendedor é o primeiro lugar a que se deve dirigir se tiver dúvidas relativas a
assistência.

As especificações técnicas, as funcionalidades e
a respectiva utilização estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
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Versão 1.0
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Precauções
– Certifique-se de que o televisor é posicionado,
configurado e ligado de acordo com as instruções
apresentadas neste guia Começar. Para evitar
lesões, utilize apenas bases e suportes aprovados
pela Bang & Olufsen!
– Coloque o seu televisor sobre uma superfície
firme e estável.
– Não coloque objectos em cima do seu televisor.
– Não exponha o televisor à chuva, humidade
elevada ou fontes de calor.
– O televisor destina-se a ser utilizado apenas no
interior, em ambientes domésticos secos. Utilize
dentro de uma gama de temperaturas de 10 a
40°C.
– Se o televisor tiver sido exposto a temperaturas
inferiores a 5°C, deixe-o à temperatura ambiente
e aguarde até que o televisor alcance a
temperatura ambiente normal antes de o ligar à
electricidade e de o activar.
– Não exponha o televisor à luz directa do sol ou
luz directa artificial, como por exemplo a luz de
um foco, uma vez que isto pode reduzir a
sensibilidade do receptor do comando à distância.
Além disso, se o ecrã aquecer em demasia,
poderão aparecer manchas pretas na imagem.
Estas manchas desaparecem novamente assim que
o televisor arrefecer e voltar à temperatura normal.
– Deixe espaço suficiente em redor do televisor
para que haja ventilação suficiente.
– Não devem ser colocadas fontes de chama
aberta, como velas acesas, sobre o aparelho.
– Para evitar a propagação de fogo, mantenha
velas ou outras chamas abertas sempre
afastadas deste produto.
– Não tente abrir o televisor. Deixe estas operações
para o pessoal de assistência qualificado.
– Não atinja o vidro com objectos duros ou
pontiagudos.
– O televisor só pode ser completamente
desligado se a respectiva ficha for desligada da
tomada de parede. A tomada de parede deve
ser sempre de fácil acesso.
– Siga as instruções para garantir a correcção
e segurança dos processos de montagem
e interligação de equipamento em sistemas
multimédia.
– A etiqueta do produto encontra-se por trás da
cobertura do painel de ligações.
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Os Livros de consulta e informações adicionais, como por exemplo,
Perguntas frequentes, encontram-se em www.beoplay.com/v1/support.

1. Retire o televisor da embalagem
Retire o televisor da embalagem e coloque-o em
cima de um cobertor macio. Retire os quatro
pinos do televisor.

2. Insira a cobertura da coluna
e monte o suporte de parede ou base
Antes de montar o suporte de parede ou base,
não se esqueça de montar a cobertura da coluna.
Segure na cobertura da coluna com as duas mãos
e insira-a cuidadosamente pelo orifício lateral do
televisor.
A seguir, monte o suporte de parede ou base
(consulte o Livro de consulta separado).

Para retirar a cobertura da coluna, empurre-a com
cuidado para fora utilizando um dos quatro pinos
retirados do televisor. Se o televisor estiver montado
numa base ou suporte de parede, tem de retirar
primeiro os lados da base ou do suporte de parede
para depois retirar a cobertura da coluna. Consulte
os Livros de consulta fornecidos com a base ou o
suporte de parede.

3. Ligar o televisor
– Para remover a cobertura do painel de ligações,
puxe primeiro pela parte inferior da cobertura
para a soltar e depois retire-a.
– Ligue o cabo de alimentação, o cabo Ethernet
e o cabo de satélite, consoante a sua
configuração. Para uma ligação sem fios, ligue
a antena de rede sem fios.
– Ligue o televisor (prima TV). Se lhe for pedido
um código PIN, introduza o código PIN que lhe
foi fornecido pelo revendedor e prossiga com a
primeira configuração (consulte a página seguinte).

Antena da rede

Sinal de

sem fios

satélite

ANTENNA

WLAN

SATELLITE

5V

Ethernet

50mA

AERIAL

Sinal analógico/por
Rede eléctrica

cabo/de antena

Importante – os Livros de consulta e secção de Perguntas frequentes encontram-se em www.beoplay.com/v1/support
Ventilação Para assegurar uma ventilação adequada, deixe espaço suficiente à volta do ecrã. Não tape a grelha de ventilação. Em
caso de sobreaquecimento (indicador de standby intermitente e aviso no ecrã), coloque o televisor em standby - não
o desligue - de modo a que este possa arrefecer. Não utilize o televisor durante esse tempo.
Ligação Ethernet Ligue o seu televisor à Internet para receber actualizações de software e transferir as tabelas do Peripheral Unit Controller
(PUC). Recomendamos que configure o televisor de modo a actualizar o software automaticamente.
Definições de rede Para mais informações relativas a configurações com ou sem fios, consulte o Livro de consulta online e o Livro de consulta
fornecido com a antena da rede sem fios.

Para informação relativa ao seu comando à distância Beo4, consulte a página 12 ou
o Livro de consulta do Beo4.

4. Primeira configuração
Será guiado por diversos menus nos quais terá de
efectuar diferentes configurações. Use o botão de
navegação do Beo4 , , , e , e prima no
centro para seleccionar as definições. Em alguns
submenus pode premir BACK para voltar à
primeira configuração.
Pode posteriormente alterar as definições
novamente, se assim o desejar. Se receber o sinal
de TV através de um controlador de descodificadores,
seleccione NONE em INPUTS. Configure o seu
controlador de descodificadores, de acordo com
a ilustração abaixo.

5. Ligar equipamento externo
Esta ilustração é apenas um exemplo de uma das
muitas configurações possíveis.
Quando liga equipamento externo, como por
exemplo um controlador de descodificadores,
ao terminal HDMI IN do televisor (consulte as
páginas seguintes), é-lhe pedido para configurar
a fonte. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
Para obter informações sobre outras opções de
configuração, tabelas PUC e transmissores de IV,
consulte o Livro de consulta online disponível em
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

Siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando estiverem
disponíveis, prima o botão azul para ver os textos de ajuda.
TV

BACK

É possível controlar equipamento de
outra marca que não Bang & Olufsen
através do comando à distância
Beo4 com uma tabela do Peripheral
Unit Controller (PUC). Para que o
PUC funcione, deve ser colocado
um transmissor de IV próximo do
receptor de IV no equipamento
ligado. Verifique o sinal de IV antes
de ligar o transmissor de IV.

Luz indicadora

INTERNET

ETHERNET

HDMI

PUC

6. Encaminhar os cabos
Pode apertar os cabos em qualquer um dos lados
ou no centro, dependendo da posição do suporte
de parede ou base. Por razões de segurança,
prenda os cabos com as braçadeiras fornecidas.

Se possuir um suporte de parede, antes de
arrumar os cabos apertando-os com as
respectivas braçadeiras, certifique-se de que
existe folga suficiente nos cabos para permitir
que o televisor rode em qualquer direcção.

Depois de efectuar todas as ligações, volte a colocar
no lugar a cobertura do painel de ligações.

Indicador luminoso - Verde O indicador luminoso pisca brevemente a verde e o televisor está pronto a ser utilizado. Para reduzir o tempo de
arranque, consulte o Livro de consulta online relativo às definições de energia.
Luz vermelha constante O televisor está em standby mas deixe-o ligado à rede eléctrica para as operações de transferência de software.
Luz vermelha em intermitência lenta O televisor foi desligado da rede eléctrica, e tem de introduzir o código PIN. Para obter mais informação relativa ao
sistema de código PIN, consulte o Livro de consulta online em www.beoplay.com/v1/support.
Luz vermelha em intermitência Não desligue o televisor da rede eléctrica. Pode dever-se à activação de novo software ou a demasiadas tentativas
rápida falhadas de introdução do código PIN.
Desligada (Off) O televisor está em standby, podendo desligá-lo da rede eléctrica, se assim o desejar. No entanto, isto activará
o sistema de código PIN.

Montagem e configuração
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Painel de ligações – BeoPlay V1–32
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Qualquer equipamento que ligue ao painel de ligações principal deve estar
registado no menu SOURCE LIST SETUP.

~ – Rede eléctrica
Ligação à rede
eléctrica

2 x COMMON INTERFACE (Módulo CA)
Para inserção de um módulo CA e cartão para
acesso a canais digitais codificados. Para obter
mais informações sobre combinações de
módulos CA e Smart Cards compatíveis,
contacte o seu revendedor. Consulte o Livro
de consulta online para obter informações
sobre inserção correcta*2

AERIAL (5V – 50mA)
Terminal de entrada da antena
exterior/rede de televisão por
cabo ou de sinal analógico.

USB ( , 5V – 0.5A)
Para ligação de um
dispositivo USB, para
ver fotografias digitais
ou ficheiros de música.

CHIPSIDE
CHIPSIDE
ANTENNA

WLAN

ANTENNA WLAN
Para ligar uma antena de
rede sem fios

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Para ligação à Internet.
Terminal de entrada da antena para sinal
Para actualizações de
de satélite digital.
software ou para streaming
Consoante as opções do seu sintonizador, poderá ter UPnP de fotografias digitais ou
um terminal de satélite ou nenhum. Nunca ligue aqui ficheiros de música a partir de,
uma antena activa opcional.
por exemplo, um dispositivo NAS.

Importante
Cabo e ficha de ligação Ligue o terminal ~ do painel de ligações do seu televisor à tomada de parede.
à alimentação eléctrica O televisor encontra-se em modo standby e pronto a ser utilizado.
O cabo e a ficha de ligação à rede eléctrica fornecidos foram especialmente
concebidos para o produto. Não mude a ficha e, se o cabo de ligação à rede
eléctrica estiver danificado, terá de comprar um cabo novo aprovado pela
Bang & Olufsen.

*Certifique-se de que a ligação de cabos entre o
aparelho e o router não sai do edifício, para evitar
contacto com alta tensão.

1

Recomendamos que ligue o televisor à Internet para poder receber actualizações
de software e para transferir tabelas do Peripheral Unit Controller (PUC). As tabelas
do PUC permitem-lhe operar produtos ligados não Bang & Olufsen através dos
comando à distância Beo4 com botão de navegação.

S/P-DIF IN
Terminal de entrada
de áudio digital

1

S/P-DIF
IN

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
Para a ligação de equipamento de
vídeo analógico. É necessário um
adaptador especial

Cabos e adaptadores
Ligação Ethernet
2

PL 1–3 (Power Link)
Para ligar colunas externas
numa configuração de som
surround. Consulte o Livro de
consulta online para obter mais
informações*2

HDMI IN (1–5)
A High Definition Multimedia
Interface permite-lhe ligar muitas fontes
diferentes de vídeo, como controladores
de descodificadores, consolas de jogos,
leitores multimédia, leitores Blu-ray ou
um computador.

*Livro de consulta online

CTRL 1
Não utilizado

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Para sinais de controlo IV para equipamento externo
ligado a um terminal HDMI IN ou AV IN. Permite-lhe
controlar equipamento não Bang & Olufsen com um
comando à distância Beo4 com botão de navegação*2

Consoante o tipo de equipamento que liga ao televisor, são necessários diferentes cabos e, por vezes,
também adaptadores. Os cabos e os adaptadores estão disponíveis no seu revendedor Bang & Olufsen.
Ligue o seu televisor à Internet para receber actualizações de software e transferir as tabelas do Peripheral
Unit Controller (PUC). Recomendamos que configure o televisor de modo a actualizar o software
automaticamente.
O Livro de consulta online inclui mais informações relativas à configuração e ligação de equipamento externo.
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Painel de ligações – BeoPlay V1–40
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Qualquer equipamento que ligue ao painel de ligações principal deve estar
registado no menu SOURCE LIST SETUP.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Terminal de entrada da antena para
sinal de satélite digital. Consoante as
opções do seu sintonizador, poderá
ter um terminal de satélite ou
nenhum. Nunca ligue aqui uma
antena activa opcional.

2 x COMMON INTERFACE (Módulo CA)
Para inserção de um módulo CA e cartão para
acesso a canais digitais codificados. Para obter mais
informações sobre combinações de módulos CA e
Smart Cards compatíveis, contacte o seu revendedor.
Consulte o Livro de consulta online para obter
informações sobre inserção correcta*2

USB ( , 5V – 0.5A)
Para ligação de um
dispositivo USB, para
ver fotografias digitais
ou ficheiros de música.

CHIPSIDE
CHIPSIDE

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
Para ligação à Internet. Para
actualizações de software ou para
streaming UPnP de fotografias digitais
ou ficheiros de música a partir de,
por exemplo, um dispositivo NAS.

AERIAL (5V – 50mA)
Terminal de entrada da antena exterior/rede
de televisão por cabo ou de sinal analógico.

Importante
Cabo e ficha de ligação Ligue o terminal ~ do painel de ligações do seu televisor à tomada de parede.
à alimentação eléctrica O televisor encontra-se em modo standby e pronto a ser utilizado.
O cabo e a ficha de ligação à rede eléctrica fornecidos foram especialmente
concebidos para o produto. Não mude a ficha e, se o cabo de ligação à rede
eléctrica estiver danificado, terá de comprar um novo no seu revendedor
Bang & Olufsen.

*Certifique-se de que a ligação de cabos entre o
aparelho e o router não sai do edifício, para evitar
contacto com alta tensão.

1

Recomendamos que ligue o televisor à Internet para poder receber actualizações
de software e para transferir tabelas do Peripheral Unit Controller (PUC). As tabelas
do PUC permitem-lhe operar produtos ligados não Bang & Olufsen através dos
comando à distância Beo4 com botão de navegação.

S/P-DIF IN
Terminal de entrada
de áudio digital

1

HDMI IN (1–5)
A High Definition Multimedia Interface
permite-lhe ligar muitas fontes diferentes
de vídeo, como controladores de
descodificadores, consolas de jogos,
leitores multimédia, leitores Blu-ray ou
um computador.

2

3

4

5

CTRL 1

PL 1–3 (Power Link)
Para ligar colunas externas numa
configuração de som surround.
Consulte o Livro de consulta
online para obter mais
informações*2

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

PL 1

PL 2

ANTENNA WLAN
Para ligar uma antena de rede
sem fios

PL 3

ANTENNA

S/P-DIF
IN

AV
IN

AV IN
Para a ligação de
equipamento de vídeo
analógico. É necessário
um adaptador especial

CTRL 1
Não utilizado

Cabos e adaptadores
Ligação Ethernet
2

WLAN

HDMI IN

*Livro de consulta online

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
Para sinais de controlo IV para equipamento
externo ligado a um terminal AV IN ou HDMI
IN. Permite-lhe controlar equipamento não
Bang & Olufsen com um comando à distância
Beo4 com botão de navegação*2

~ – Rede eléctrica
Ligação à rede
eléctrica

Consoante o tipo de equipamento que liga ao televisor, são necessários diferentes cabos e, por vezes,
também adaptadores. Os cabos e os adaptadores estão disponíveis no seu revendedor Bang & Olufsen.
Ligue o seu televisor à Internet para receber actualizações de software e transferir as tabelas do Peripheral
Unit Controller (PUC). Recomendamos que configure o televisor de modo a actualizar o software
automaticamente.
O Livro de consulta online inclui mais informações relativas à configuração e ligação de equipamento externo.
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Como utilizar o comando à distância
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O seu televisor pode ser operado através do comando à distância Beo4
com botão de navegação tal como descrito neste guia inicial Começar
e no Livro de consulta online, disponível em 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

O visor do Beo4 mostra-lhe a fonte ou função activada

TV

Para ligar o televisor*1

DTV

Para ligar, por exemplo, um controlador de descodificadores ligado

TEXT

Ligar o teletexto

0–9

Para seleccionar canais e introduzir informação nos menus do ecrã

LIST

Para visualizar "botões" suplementares de funções ou fontes no visor do Beo4.
Use ou para entrar na lista

MENU

Para chamar o menu principal da fonte activa
Para percorrer os canais
Recuar ou avançar passo a passo
Mantenha premido para recuar ou avançar.
Botão de navegação para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo , ,
e . Desloque-se pelos menus premindo o botão na direcção desejada
O botão central é usado para seleccionar e aceitar

STOP

PLAY

Para seleccionar funções específicas das cores, tal como indicado nos menus.
BACK

Ajustar o volume.
Para silenciar, premir o centro do botão.
STOP

Colocar em pausa e parar a reprodução

PLAY

Iniciar a reprodução

BACK

Para recuar nos menus e na lista do Beo4. Para sair dos menus, premir continuamente
Standby

Importante – os Livros de consulta e secção de Perguntas frequentes encontram-se em www.beoplay.com/v1/support
*Botões do Beo4 Alguns botões podem ser reconfigurados durante o processo de configuração. Consulte o Livro de consulta online para
obter mais informações´.
NOTA! Para informações gerais sobre o funcionamento do comando à distância, consulte o Livro de consulta fornecido
com o seu comando à distância.
Texto digital/MHEG Alguns países e módulos CA requerem activação de Texto digital/MHEG. Se o Texto digital/MHEG estiver activado,
aplicam-se algumas diferenças para o Beo4. Quando nenhum menu está apresentado no ecrã, prima MENU antes de
premir um botão colorido.
Definições de MODE Certifique-se de que o seu comando à distância Beo4 está em MODE 1. Consulte a página 19 relativamente a como
configurar o seu Beo4.
1

Como navegar nos menus
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Navegue nos menus e seleccione definições utilizando o seu comando à distância.

Seleccionar a fonte e mudar as definições.

TV

MENU

Ligar o televisor

Mostrar menu*1

Navegar nos menus
Quando existe um menu no visor, pode deslocarse pelas diferentes opções de menu, ver definições
ou introduzir dados.

0–9

Realçar
menu/alterar
definição

BACK

Introduzir
dados

Chamar
Seleccionar
submenu/guardar opção
definição

Recuar nos
menus

ou

BACK

Premir
longamente para
sair dos menus

Alternar páginas de menu
Alguns menus ocupam mais espaço do que o
disponível no ecrã do televisor. Este facto é indicado
por um item de meio menu no fundo ou no topo do
ecrã. Para passar facilmente do topo de uma lista
para o fundo, use o botão de navegação para cima.

Entrar nas páginas

Uma linha sólida
indica que a selecção
deve ser feita através
do botão central

Percorrer os itens de menu

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

Uma linha em
gradiente indica que
pode editar as
definições através do
botão de navegação
para a esquerda e
direita

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

Wednesday 09 November, 2011

Exemplo de uma lista de
canais.

Informações
*Menu principal Pode chamar sempre o menu, incluindo a sobreposição de menus que indica todas as funções especiais referentes à fonte activa.
Textos de ajuda No menu SETUP, pode visualizar/ocultar textos de ajuda através do botão azul. Alguns textos de ajuda poderão cobrir o
menu. Em alguns idiomas, os textos de ajuda estão disponíveis apenas em Inglês.

1

Utilização diária

Visor e menus

>> Como navegar nos menus

14

Seleccionar fonte
Pode seleccionar uma fonte premindo o respectivo
botão dedicado no comando à distância ou através
do menu.

Chamar textos de ajuda
Pode chamar textos de ajuda com explicação das
funcionalidades e funções sempre que estes
estejam disponíveis nos menus e submenus.

MENU

Chamar o menu
principal

Seleccionar SOURCE LIST Seleccionar fonte

MENU

Chamar o menu
principal

Chamar o menu SETUP

Seleccionar opção

Visualizar/ocultar textos
de ajuda

As funcionalidades e funções estão também
explicadas no menu NICE TO KNOW.*1

Informações
*Menu NICE TO KNOW Aceda a este menu a partir do menu SETUP. Aqui poderá ler mais sobre funções e funcionalidades básicas. Quando o seu
televisor recebe actualizações de software (requer uma ligação à Internet), as novas funcionalidades e funções são aqui explicadas.

1

Ver televisão

15

Assista a canais por ligação terrestre analógica e digital, por cabo e por satélite
consoante as opções do seu sintonizador. Pode também adicionar canais favoritos
a um grupo e chamar o teletexto, quando disponível.

Ligar o televisor

TV

Prima, por exemplo, TV

ou

0–9

Seleccionar

Chamar e usar a sobreposição de
menus
Pode chamar o menu principal incluindo funções
para a fonte activa.

0

Seleccionar canal

MENU

Seleccionar o canal anterior

Utilização diária

Seleccionar um canal

1–9
ou
Activar a função desejada*1

Premir

Ajustar o volume
Ajustar o volume.

Agrupar canais

Premir no centro para silenciar
o som

…

Caso tenha muitos canais, pode agrupá-los para
poder encontrá-los com mais facilidade.

Usar o teletexto

Chamar o menu
FAVOURITES*2

…

Atribuir nome
ao grupo
conforme
instruções
no ecrã

Se disponibilizado pelo seu fornecedor de serviços,
pode chamar o teletexto do canal seleccionado.

Premir duas
vezes para
guardar e
abrir grupo

Seleccionar um grupo de
onde copiar. Seguir as
instruções no ecrã

ou

ou

TEXT

Premir
repetidamente
para mudar o
modo do ecrã

Premir para repor o som

Avançar ou
recuar as
páginas

Passar para PAGE
e seleccionar

0–9

Introduzir o
número da
página

Gravar as
definições

BACK

Premir brevemente
para passar para a
página anterior.
Para sair do
teletexto, premir
continuamente

Informações
Guia de programas e informação
2

1
*Funções coloridas
*Menu FAVOURITES

Para obter informações relativas ao Guia de programas e informação, consulte o Livro de consulta
online em www.beoplay.com/v1/support.
Se o Texto digital estiver desactivado, pode também activar as funções coloridas sem premir primeiro MENU.
Para chamar o menu FAVOURITES, prima MENU, seleccione SETUP, depois CHANNELS e EDIT TV GROUPS.

Navegador multimédia

16

Pode reproduzir ficheiros de música e de vídeo e visualizar fotografias guardadas
num dispositivos de armazenamento ou num produto ligado através de um servidor
multimédia com DLNA /UPnP. Para obter mais informações relativamente a ligações
e funções, consulte o Livro de consulta online em www.beoplay.com/v1/support.

Usar o navegador multimédia
Quando liga um dispositivo de armazenamento ao
televisor, este detecta a fonte automaticamente e
pergunta-lhe se deseja percorrer os conteúdos.
Pode também aceder ao menu MEDIA BROWSER
através do menu SETUP.

MEDIA

Chamar MEDIA ao visor do seu Beo4*1

Ouça as suas músicas

STOP

Seleccione a pasta da música que deseja ouvir.

PLAY

Ver ficheiros ou
faixas. Seleccionar
um ficheiro de
música para iniciar
a reprodução

Pausa

Seleccionar
dispositivo de
armazenamento
das fotografias

Percorrer ficheiros
e pastas e premir
para dar início à
apresentação de
diapositivos

Pausa

Seleccionar
dispositivo de
armazenamento
dos ficheiros de
vídeo

Percorrer ficheiros
e pastas e premir
para abrir

Retomar a
Avançar e recuar minuto a minuto.
Premir continuamente para movimento reprodução
contínuo. Prima novamente para mudar
a velocidade

Visualizar fotografias

Retomar a
reprodução

BACK

Seleccionar
dispositivo de
armazenamento
da música

Recuar nos menus
ou manter premido
para voltar ao
menu principal do
navegador
multimédia

STOP

Seleccione a pasta das fotografias que deseja
visualizar.

Reproduzir ficheiros de vídeo
Seleccione a pasta dos ficheiros de vídeo que
deseja visualizar.

Visualizar fotografia
anterior ou seguinte

PLAY

Informações
*LIST do Beo4

1

Dispositivos de armazenamento
Aceder à fonte MEDIA BROWSER

Caso não tenha o botão MEDIA na LIST do Beo4, pode atribuir outro botão ao navegador multimédia
no menu SETUP. Consulte a página 19.
Pode ligar, por exemplo, dispositivos USB e discos rígidos por USB ou Ethernet.
Pode chamar o menu principal, seleccionar SOURCE LIST, realçar MEDIA BROWSER e premir o botão
central para activar o navegador multimédia.

Alterar as definições de imagem e de som
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Enquanto vê televisão, pode ajustar as definições de som e de imagem.
Consulte o Livro de consulta online em www.beoplay.com/v1/support para
obter mais informações sobre estas definições.

LIST

O televisor possui diversos modos de som
optimizados para diferentes tipos de programas.
No menu SOURCE LIST SETUP, pode definir um
modo de som para cada fonte, a ser usado
sempre que essa fonte for activada.

Seleccionar modos de imagem
Pode activar diferentes modos de imagem para
usar com diferentes tipos de programas. Quando
selecciona um modo de imagem para uma fonte,
esse só é gravado até se desligar o televisor ou
mudar de fonte.
No menu SOURCE LIST SETUP, pode definir um
modo de imagem para cada fonte, a ser usado
sempre que essa fonte for activada.

Seleccionar o formato de imagem
No menu SOURCE LIST SETUP, pode definir um
formato de imagem para cada fonte a ser usado
sempre que essa fonte for activada. Pode também
seleccionar temporariamente um formato de
imagem diferente.
Tenha em atenção que não é possível mudar
o formato de imagem quando Texto Digital
está aberta uma aplicação MHEG. Para mais
informações sobre Texto Digital, consulte
o Livro de consulta online.

SOUND

ou

1–9

Seleccionar um dos modos de som 1–9,
no caso de se lembrar do número do
modo que deseja aplicar*1

LIST

PICTURE

ou

1-3

Seleccionar um dos modos de imagem
1–3, no caso de se lembrar do número
do modo que deseja aplicar*1

LIST

FORMAT

1-3

ou

Seleccionar um dos formatos de
imagem 1–3, no caso de se
lembrar do número do formato
que deseja aplicar.

LIST

SOUND

1–9

Chamar os modos de som ao ecrã do televisor
e seleccionar o modo

LIST

PICTURE

1-3

Chamar os modos de imagem ao ecrã do
televisor e seleccionar um modo

LIST

FORMAT

1-3

Chamar os formatos de imagem
ao ecrã do televisor e seleccionar
um formato

Alternar os
formatos

AUTO (seleccione 1)

AUTO WIDE (seleccione 2)

SOURCE FORMAT (seleccione 3)

Para reduzir as barras negras no
topo e no fundo, a imagem é
ajustada sem que seja alterada a
geometria da imagem. No entanto,
se uma fonte 4:3 indicar uma taxa
de aspecto incorrecta, a imagem é
esticada horizontalmente.

Para reduzir as barras negras
do topo e no fundo, a imagem
é ajustada e alargada
horizontalmente para preencher
o mais possível o ecrã.

A fonte determina o formato da
imagem.

Informações
*LIST do Beo4

1

Para visualizar SOUND ou PICTURE no Beo4, tem primeiro de adicionar estas opções à lista de funções
do Beo4; consulte a página 19.

Utilização diária

Seleccionar modos de som
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Limpeza

A manutenção regular, como a limpeza, é da responsabilidade do utilizador.
Para obter os melhores resultados, siga estas instruções que se seguem.

Ecrã
– Limpe o pó do ecrã com um pano seco e macio.
– Para remover manchas ou sujidade, use um
pano macio, sem pêlo e muito ligeiramente
humedecido em água.
– Nunca utilize álcool ou outros solventes para
limpar qualquer componente do televisor.

– Não atinja o ecrã com objectos duros ou
pontiagudos.
– Alguns tecidos de microfibras podem danificar
o revestimento óptico devido ao seu forte efeito
abrasivo.

– Limpe o pó das superfícies com um pano seco e
macio.
– Para remover manchas ou sujidade, utilize um
pano suave, sem pêlo, muito ligeiramente
humedecido numa solução de água e detergente
suave, como detergente para a louça.

– Nunca utilize álcool ou outros solventes para
limpar qualquer componente do televisor.

– Evite pulverizar líquido directamente no ecrã,
visto poder danificar as colunas.
– As colunas podem ser limpas com um aspirador
com um bico de escova e regulado para o nível
de sucção mais baixo.

– Para retirar a cobertura da coluna, empurre-a
com cuidado para fora utilizando um dos quatro
pinos retirados do televisor. Estando o televisor
montado numa base ou suporte de parede, tem
de retirar primeiro os lados da base ou do suporte
de parede para depois retirar a cobertura da
coluna. Consulte o Livro de consulta fornecido
com a base ou o suporte de parede.

Caixa

Colunas

Como devo proceder para…
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Para obter mais informação relativamente ao seu comando à distância Beo4,
consulte o Livro de consulta do Beo4.

… adicionar um novo botão à minha lista do Beo4?
Para activar algumas funções no seu comando à
distância Beo4, tem primeiro de adicionar o "botão"
à lista de funções do Beo4.

> Prima continuamente o botão de standby.
> Prima LIST para aceder à função de
configuração do Beo4.
> Solte ambos os botões. ADD? aparece no visor.
> Prima o botão central e use o botão de navegação
para cima para seleccionar, por exemplo, AV?
> Prima o botão central para chamar a lista de
"botões" disponíveis para adicionar. O primeiro
"botão" aparece no visor de forma intermitente.

> Prima o botão de navegação para cima e para
baixo para avançar ou recuar na lista dos
"botões" suplementares.
> Prima o botão central para adicionar e colocar
o "botão" na respectiva posição predefinida na
lista ou...
> ... prima 1 – 9 para inserir o "botão" numa
posição específica na lista.
> Aparece ADDED, a indicar que o botão foi
adicionado. Premindo longamente BACK
abandona a configuração.

… seleccionar outro botão do Beo4 para activar uma fonte?
Se quiser que seja outro botão do Beo4 a activar a
fonte, pode alterar a definição no menu SOURCE
LIST SETUP.

> Prima MENU e chame o menu SETUP.
> Chame o menu SOURCE LIST.
> Seleccione a fonte que deseja configurar, por
exemplo, MEDIA BROWSER, e prima o botão
central.
> Passe para o menu BUTTON e use o botão de
navegação para a direita para chamar a lista de
botões.

> Use o botão de navegação para cima e para
baixo para percorrer os botões e prima o botão
central para seleccionar o botão que deseja usar.

> Prima continuamente o botão de standby.
> Prima LIST para aceder à função de configuração
do Beo4.
> Solte ambos os botões. ADD? aparece no visor.
> Prima LIST ou o botão de navegação para cima
para visualizar MODE? no Beo4.
> Prima o botão central para seleccionar a
configuração desejada.

> Prima o botão de navegação para cima e para
baixo para visualizar MODE 1 no visor do Beo4.
> Prima o botão central para guardar a configuração.
> Aparece STORED, indicando que a configuração
foi guardada. Premindo longamente BACK
abandona a configuração.

… configurar o meu Beo4 para MODE 1?
O comando à distância Beo4 com botão de
navegação tem de estar configurado para MODE 1.
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Resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (REEE) – Protecção ambiental

Os equipamentos e peças eléctricos e electrónicos
e baterias marcados com este símbolo não podem
ser eliminados com o lixo doméstico normal;
todos os equipamentos e peças eléctricos e
electrónicos e baterias têm que ser recolhidos e
eliminados separadamente.
Sempre que elimina equipamento eléctrico e
electrónico e baterias utilizando os sistemas de
recolha disponíveis no seu país está a proteger o
ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma
utilização prudente e racional dos recursos naturais.

A recolha de equipamento e resíduos eléctricos
e electrónicos e de baterias impede a potencial
contaminação da natureza por substâncias nocivas
que possam estar presentes nos produtos e
equipamentos eléctricos e electrónicos.
O seu revendedor Bang & Olufsen pode aconselhálo sobre a forma correcta de eliminação no seu país.

Este produto cumpre a legislação ambiental aplicável em todo o mundo.

0889

A Bang & Olufsen declara por este meio que este
televisor com WLAN está em conformidade com
os requisitos essenciais e outras provisões
relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração
de Conformidade pode ser consultada em
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.
Este equipamento deve ser instalado e operado
com uma distância mínima de 20 cm entre a antena
e o corpo humano.
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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