BEOPLAY V1
BeoPlay V1–32
BeoPlay V1–40

Bästa kund

Den här Att komma igång-handboken innehåller information om hur du installerar
och använder din B&O PLAY-produkt och ansluten utrustning.
Din TV har fler funktioner än de som beskrivs i ”Att komma igång”, bland annat
insomningstimer, pinkodsfunktion och nätverksinställningar. Dessa och andra
funktioner beskrivs närmare i produktens online-handbok eller i hjälptexterna i
TV:ns menyer.
Online-handboken hittar du på www.beoplay.com/v1/support.
Online-handboken och TV:ns hjälptexter uppdateras om ny programvara inför nya
funktioner eller ändrar på TV:ns befintliga funktioner.
På www.beoplay.com/v1 hittar du även mer information och svar på vanliga frågor
(FAQ) rörande din produkt.
Vänd dig i första hand till din återförsäljare om du har några servicefrågor.

Med förbehåll för ändringar av tekniska
specifikationer, funktioner och deras användning.

3511006

Version 1.0
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Viktigt!
– Se till att TV:n placeras, installeras och ansluts
enligt anvisningarna i den här Att komma
igång-handboken. Använd endast stativ eller
väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen,
för att förhindra skador!
– Placera TV:n på ett stadigt och plant underlag.
– Placera inga föremål ovanpå TV:n.
– Utsätt inte TV:n för regn, hög luftfuktighet eller
värmekällor.
– TV:n är endast avsedd att användas inomhus i
torra bostadsutrymmen, vid temperaturer
mellan 10 °C och 40 °C.
– Om TV:n har utsatts för temperaturer under
5 °C ska du låta den stå i rumstemperatur tills
den har återfått normal rumstemperatur innan
du ansluter den till elnätet och sätter på den.
– Placera inte TV:n i direkt solljus eller i direkt
artificiellt ljus, t.ex. från en spotlight,
eftersom detta kan minska känsligheten hos
fjärrkontrollmottagaren. Om skärmen blir
överhettad kan det dessutom uppstå svarta
prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n
svalnat till normal temperatur.
– Lämna tillräckligt med utrymme runt TV:n för
ventilationens skull.
– Föremål som avger öppen låga, till exempel
värmeljus, får inte placeras på TV:n.
– För att förhindra eldsvåda får levande ljus eller
andra föremål med öppen låga heller aldrig
placeras eller användas i närheten av TV:n.
– Försök inte öppna TV:n. Låt kvalificerad
servicepersonal utföra sådana åtgärder.
– Låt inga hårda eller spetsiga föremål komma
åt glaset.
– TV:n kan endast stängas av fullständigt genom
att kontakten dras ur vägguttaget. Det måste
alltid gå att komma åt vägguttaget.
– Följ instruktionerna för att säkerställa korrekt
och säker installation samt anslutning av
utrustning i multimediasystem.
– Produktetiketten sitter bakom anslutningsluckan.
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Så installerar du TV:n
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Handböcker och ytterligare information, till exempel svar på vanliga frågor (FAQ),
finns på www.beoplay.com/v1/support.

1. Packa upp TV:n
Packa upp TV:n och lägg den på en mjuk filt.
Ta bort de fyra sprintarna från TV:n.

2. Sätt högtalarfronten på plats och
montera stativ eller väggfäste
Kom ihåg att sätta i högtalarfronten innan stativet
eller väggfästet monteras. Håll i högtalarfronten
med båda händerna och skjut försiktigt in den i
hålet på TV:ns sida.
Montera sedan stativet eller väggfästet (se separat
instruktion).

För att ta bort högtalarfronten, tryck försiktigt ut
den med hjälp av ett av de fyra stift som togs bort
från TV:n. Om TV:n är monterad på ett stativ eller
ett väggfäste måste du först ta bort sidorna på
stativet eller väggfästet för att kunna ta bort
högtalarfronten. Se instruktionerna som följer
med stativet eller väggfästet.

3. Anslut TV:n
– För att ta bort anslutningsluckan, dra först ut
den nedre änden för att lossa luckan och plocka
sedan bort anslutningsluckan.
– Anslut elkabeln, Ethernet-kabeln och antenneller satellitkabeln beroende på vad du använder
för utrustning. För trådlös anslutning, anslut
antennen för det trådlösa nätverket.
– Sätt på TV:n (tryck på TV). Om du ombeds att
mata in en pinkod ska du använda pinkoden
som du fick av din återförsäljare och fortsätta
med förstagångsinstallationen (se nästa sida).

Antenn för

Satellitsignal

Ethernet

trådlöst nätverk

ANTENNA

WLAN

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

Antenn/kabel/analog
Eluttag

signal

Viktigt – handböcker och svar på vanliga frågor (FAQ) hittar du på www.beoplay.com/v1/support
Ventilation För att säkerställa bra ventilation, se till att det finns fritt utrymme runt skärmen. Täck inte för ventilationsgallret. Om TV:n
blir överhettad (standbyindikatorn blinkar och en varning visas på skärmen) sätter du TV:n i standbyläge – stäng inte av
den – och låter den svalna. Du får inte använda TV:n medan den svalnar.
Ethernet-anslutning Anslut din TV till Internet för att ta emot uppdateringar av programvaran och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit
Controller). Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran automatiskt.
Nätverksinställningar För närmare information om anslutningar via kabel eller trådlöst, se online-handboken och instruktionerna som medföljer
antennen för det trådlösa nätverket.

För information om Beo4-fjärrkontrollen, se sidan 12 eller din Beo4-handbok.

4. Första inställningen
Du vägleds genom ett antal menyer där du måste
göra olika inställningar. Använd Beo4-fjärrkontrollens
navigeringsknappar , , och , och tryck i mitten
för att välja inställningar. Tryck i vissa undermenyer
på BACK för att återgå till förstagångsinstallationen.
Du kan ändra inställningarna senare om du vill.
Om du tar emot TV-signalen via en set-top box,
välj INGA i INGÅNGAR. Installera din set-top box
enligt bilden nedan.

5. Anslut extern utrustning
Bilden här är bara ett exempel på en av många
möjliga konfigurationer.
När du ansluter extern utrustning, till exempel
en set-top box, till ingången HDMI IN på TV:n
(se följande sidor) ombeds du att konfigurera
källan. Följ instruktionerna på skärmen.
För information om andra installationsalternativ,
PUC-tabeller och IR-sändare, se online-handboken
på www.beoplay.com/v1/support.

Följ instruktionerna på skärmen. När det finns hjälptexter kan du trycka
MENYSPRÅK
på den blå knappen för att visa dem.
PROGRAMUPPDATERING FRÅN USB
LAND
SPRÅK
TV
NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
PROGRAMUPPDATERING FRÅN INTERNET
HÖGTALARINSTÄLLNING
BACK
ÅTKOMSTKONTROLL
INGÅNGAR (TV-INSTÄLLNING)
BRA ATT VETA

Det går att styra utrustning från
andra tillverkare med Beo4fjärrkontrollen med hjälp av en PUCtabell (Peripheral Unit Controller).
För att PUC-funktionen ska kunna
användas måste en IR-sändare
placeras nära IR-mottagaren på den
anslutna utrustningen. Kontrollera
IR-signalen innan IR-sändaren
monteras.

Indikatorlampa

INTERNET

ETHERNET

HDMI

PUC

6. Ordna kablarna
Du kan fästa kablarna på valfri sida eller i mitten,
beroende på om TV:n placerats på ett stativ eller
ett väggfäste. Av säkerhetsskäl ska kablarna
spännas fast med de medföljande kabelbanden.

Om du använder ett väggfäste måste du se till att
kablarna hänger så pass löst att TV:n kan vridas åt
båda hållen innan du fäster kablarna till en prydlig
bunt med hjälp av kabelbanden.

När du är klar med alla anslutningar, ska du sätta
tillbaka anslutningsluckan.

Indikatorlampa – Grönt ljus Indikatorlampan blinkar till med grönt ljus och TV:n är färdig att användas. För att minska starttiden,
läs i online-handboken om olika energilägen.
Fast rött ljus TV:n är i standby-läge, men låt kontakten sitta kvar i vägguttaget så att programvara kan laddas ner.
Långsamt blinkande rött ljus TV:ns kontakt har dragits ur vägguttaget och du måste mata in pinkoden. Se online-handboken på
www.beoplay.com/v1/support för mer information om pinkodsfunktionen.
Snabbt blinkande rött ljus Dra inte ur TV:s kontakt ur vägguttaget. Orsaken kan vara att ny programvara håller på att aktiveras eller att fel
pinkod har matats in för många gånger.
Av TV:n är i standbyläge och du kan dra ur kontakten ur vägguttaget om du vill. Detta aktiverar dock pinkodsfunktionen.

Installation
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Anslutningspanel – BeoPlay V1–32
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All utrustning som ansluts till anslutningspanelen måste registreras i menyn
INSTÄLLNING AV KÄLLISTA.

~ – Eluttag
Anslutning till
elnätet.

2 x COMMON INTERFACE (CA-modul)
Plats för CA-modul och Smart Card för att få
tillgång till kodade digitala kanaler. Kontakta
din återförsäljare för mer information om
kompatibla Smart Card- och CAmodulkombinationer. Se online-handboken
för information om hur man sätter i kort och
moduler på rätt sätt.*2

AERIAL (5V – 50mA)
Antenningång för extern antenn
eller kabel-TV-nät eller för en
analog signal.

USB ( , 5V – 0.5A)
För anslutning av en
USB-enhet för att titta
på digitala foton och
videofiler eller lyssna
på musikfiler.

CHIPSIDE
CHIPSIDE
ANTENNA

WLAN

ANTENNA WLAN
För anslutning av antenn
för trådlöst nätverk.

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antenningång för digital satellitsignal.
Om du har någon satellitingång eller inte beror på
TV:ns konfiguration. Anslut aldrig en aktiv antenn här.

Ethernet ( )*1
För anslutning till Internet.
Används för uppdateringar av
programvaran eller för
direktuppspelning (UPnP) av
digitala foton, videofiler eller
musikfiler från exempelvis en
NAS-enhet (nätverksansluten
lagringsenhet).

Viktig information
Nätkabel och kontakt Anslut uttaget ~ på TV:ns anslutningspanel till ett vägguttag. TV:n är i
standby och är färdig att användas.
Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för
produkten. Byt inte kontakten. Om elkabeln skadas måste du köpa en ny
elkabel som är godkänd av Bang & Olufsen.

*Se till att kabelanslutningen mellan TV:n och
routern inte går utanför byggnaden, för att
undvika kontakt med högspänningsledningar.

1

Vi rekommenderar att du ansluter TV:n till Internet för att kunna ta emot
programvaruuppdateringar och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller).
Med hjälp av PUC-tabeller kan du styra anslutna produkter från andra tillverkare
med Beo4-fjärrkontrollen med navigeringsknapp.

S/P-DIF IN
Digital ljudingång.

1

S/P-DIF
IN

PL 1–3 (Power Link)
För anslutning av externa
högtalare i ett
surroundljudssystem.
Närmare information finns i
online-handboken.*2

HDMI IN (1–5)
Via HDMI-gränssnittet (High Definition
Multimedia Interface) kan du ansluta
många olika videokällor, som set-top
boxar, spelkonsoler, multimediaspelare,
Blu-Ray-spelare eller en dator.

AV
IN

2

3

5

CTRL 1

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

PL 1

PL 2

PL 3

HDMI IN

AV IN
För anslutning av
analog videoutrustning.
Särskild adapter krävs.

Kablar och adaptrar
Ethernet-anslutning
2

4

*Online-handbok

CTRL 1
Används inte.

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som anslutits
till ett HDMI IN- eller AV IN-uttag. Gör att du kan styra
utrustning från andra tillverkare med en Beo4-fjärrkontroll
med navigeringsknapp.*2

Beroende på vilken typ av utrustning som ansluts till TV:n behövs olika kablar och kanske även adaptrar.
Kablar och adaptrar finns att köpa hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.
Anslut din TV till Internet för att ta emot uppdateringar av programvaran och ladda ner PUC-tabeller
(Peripheral Unit Controller). Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran
automatiskt.
Online-handboken innehåller mer information om installation och anslutning av extern utrustning.

Installation
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Anslutningspanel – BeoPlay V1–40

10

All utrustning som ansluts till anslutningspanelen måste registreras i menyn
INSTÄLLNING AV KÄLLISTA.

SATELLITE (14/18V – 0.4A)
Antenningång för digital satellitsignal.
Om du har någon satellitingång eller
inte beror på TV:ns konfiguration.
Anslut aldrig en aktiv antenn här.

2 x COMMON INTERFACE (CA-modul)
Plats för CA-modul och Smart Card för att få tillgång
till kodade digitala kanaler. Kontakta din återförsäljare
för mer information om kompatibla Smart Card- och
CA-modulkombinationer. Se online-handboken för
information om hur man sätter i kort och moduler på
rätt sätt.*2

USB ( , 5V – 0.5A)
För anslutning av en
USB-enhet för att titta
på digitala foton och
videofiler eller lyssna på
musikfiler.

CHIPSIDE
CHIPSIDE

SATELLITE

5V

50mA

AERIAL

COMMON INTERFACE

Ethernet ( )*1
För anslutning till Internet. Används för
uppdateringar av programvaran eller
för direktuppspelning (UPnP) av
digitala foton, videofiler eller musikfiler
från exempelvis en NAS-enhet
(nätverksansluten lagringsenhet).

AERIAL (5V – 50mA)
Antenningång för extern antenn eller
kabel-TV-nät eller för en analog signal.

Viktig information
Nätkabel och kontakt Anslut uttaget ~ på TV:ns anslutningspanel till ett vägguttag. TV:n är i
standby och är färdig att användas.
Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för
produkten. Byt inte ut kontakten. Om det finns skador på elkabeln måste
du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare.

*Se till att kabelanslutningen mellan TV:n och
routern inte går utanför byggnaden, för att
undvika kontakt med högspänningsledningar.

1

Vi rekommenderar att du ansluter TV:n till Internet för att kunna ta emot
programvaruuppdateringar och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller).
Med hjälp av PUC-tabeller kan du styra anslutna produkter från andra tillverkare
med Beo4-fjärrkontrollen med navigeringsknapp.

S/P-DIF IN
Digital ljudingång.

HDMI IN (1–5)
Via HDMI-gränssnittet (High Definition
Multimedia Interface) kan du ansluta
många olika videokällor, som set-top
boxar, spelkonsoler, multimediaspelare,
Blu-Ray-spelare eller en dator.

1

2

3

4

5

CTRL 1

PL 1–3 (Power Link)
För anslutning av
externa högtalare i ett
surroundljudssystem.
Närmare information finns
i online-handboken.*2

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

PL 1

PL 2

ANTENNA WLAN
För anslutning av antenn för
trådlöst nätverk.

PL 3

ANTENNA

S/P-DIF
IN

AV
IN

WLAN

HDMI IN

AV IN
För anslutning av analog
videoutrustning. Särskild
adapter krävs.

CTRL 1
Används inte.

Kablar och adaptrar
Ethernet-anslutning
2

*Online-handbok

PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som
anslutits till ett HDMI IN- eller AV IN-uttag. Gör
att du kan styra utrustning från andra tillverkare
med en Beo4-fjärrkontroll med
navigeringsknapp.*2

~ – Eluttag
Anslutning till elnätet.

Beroende på vilken typ av utrustning som ansluts till TV:n behövs olika kablar och kanske även adaptrar.
Kablar och adaptrar finns att köpa hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.
Anslut din TV till Internet för att ta emot uppdateringar av programvaran och ladda ner PUC-tabeller
(Peripheral Unit Controller). Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran
automatiskt.
Online-handboken innehåller mer information om installation och anslutning av extern utrustning.
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Så använder du din fjärrkontroll
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Din TV kan styras med en Beo4-fjärrkontroll med navigeringsknapp,
enligt beskrivningen i den här Att komma igång-handboken och
online-handboken på 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

I Beo4-displayen visas den aktiva källan eller funktionen.

TV

Sätt på TV:n.*1

DTV

Sätt på till exempel en ansluten set-top box.

TEXT

Sätt på text-TV.

0–9

Välj kanaler eller ange information på skärmmenyer.

LIST

Visa ”extraknappar” för funktioner eller källor på Beo4-displayen. Använd
eller för att bläddra i listan.

MENU

Visa den aktiva källans huvudmeny.
Stega mellan kanaler.
Stega bakåt eller framåt, steg för steg.
Håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.
Navigeringsknapp vänster, höger, upp och ner – , ,
för att flytta markören i önskad riktning i menyerna.

och . Tryck på knappen

Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta.
STOP

PLAY

Välj färgkodade funktioner enligt informationen i menyerna.
BACK

Justera volymen.
För att stänga av ljudet, tryck på mitten av knappen.
STOP

Pausa och stoppa uppspelning.

PLAY

Starta uppspelning.

BACK

Stega bakåt eller framåt, genom menyer och Beo4-listan. Håll in knappen för att
lämna menysystemet helt.
Standby.

Viktigt – handböcker och svar på vanliga frågor (FAQ) hittar du på www.beoplay.com/v1/support
* Beo4-knappar Vissa knappar går att konfigurera om vid installationen. Närmare information finns i online-handboken.
OBS! Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.
Digital Text/MHEG Vissa länder och CA-moduler kräver aktivering av Digital Text/MHEG. Om Digital Text/MHEG är aktiverat fungerar Beo4
lite annorlunda. Om ingen meny visas på skärmen, måste du trycka på MENU innan du trycker på en färgad knapp.
MODE-inställningar Kontrollera att din Beo4-fjärrkontroll är i MODE 1. Se sidan 19 för information om hur du ställer in din Beo4-fjärrkontroll.
1

Så navigerar du i menyer
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Navigera i menyer och välja inställningar med fjärrkontrollen.

Välj källa och ändra inställningar.

TV

MENU

Slå på TV:n

Visa menyn*1

Navigera i menyer
När en meny visas på skärmen kan du navigera
bland menyalternativen, visa inställningar eller
ange data.

0–9

Markera
meny/ändra
inställning

BACK

Ange data

Visa undermeny/ Välj alternativ
spara inställning

eller

Stega bakåt i
menyerna

BACK

Håll ned för att
lämna alla
menyer

Stega mellan olika menysidor
Vissa menyer tar upp större plats än vad som ryms
på TV-skärmen. Detta visas genom att bara halva
menyposten syns längst ner eller längst upp på
skärmen. För att enkelt hoppa från längst upp i en
lista till längst ner, använd navigeringsknappen upp.

Stega mellan sidor

En heldragen linje
betyder att valet
måste göras med
mittknappen.

Bläddra genom menyposter

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

…

En framväxande linje
betyder att du kan
redigera inställningen
med vänster och höger
navigeringsknapp.

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

OFF

Wednesday 09 November, 2011

Exempel på kanallista

Information
*Huvudmeny Du kan alltid visa huvudmenyn med ett menyöverlägg som listar alla specialfunktioner för den aktiva källan.
Hjälptexter I menyn INSTÄLLNING kan du visa/dölja hjälptexterna med den blå knappen. Vissa hjälptexter kan täcka över menyn.
För vissa språk finns hjälptexterna bara på engelska.

1

Daglig användning

Display och menyer

>> Så navigerar du i menyer

14

Välja källa
Du kan välja en källa genom att helt enkelt trycka
på dess knapp på fjärrkontrollen eller välja en källa
via menyn.

Visa hjälptexter
Du kan visa hjälptexter som förklarar olika
funktioner, när sådana hjälptexter finns
i menyer och undermenyer.

MENU

Visa huvudmenyn

Välj KÄLLISTA

Välj källa

Ta fram menyn
INSTÄLLNING

Välj alternativ

MENU

Visa huvudmenyn

Visa/dölj hjälptexter

Allmänna funktioner förklaras även i menyn
BRA ATT VETA.*1

Information
*Menyn BRA ATT VETA Öppna menyn från menyn INSTÄLLNING. Du kan läsa om de grundläggande funktionerna. När din TV tar emot
uppdateringar av programvaran (kräver Internet-anslutning) förklaras nya funktioner här.

1

Titta på TV

15

Titta på analoga och digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler,
beroende på tunerkonfigurationen. Du kan även lägga till favoritkanaler till en
grupp och visa text-TV när denna funktion är tillgänglig.

Slå på TV:n

TV

Tryck, till exempel, på TV

eller

0–9

Välj

Visa och använda menyöverlägget
Du kan visa huvudmenyn inklusive funktionerna
för den aktiva källan.

0

Välj kanal

MENU

Välj föregående kanal

Daglig användning

Välja en kanal

1–9
eller
Aktivera önskad funktion*1

Tryck på

Justera volymen
Justera volymen

Skapa kanalgrupper

Tryck i mitten för att
stänga av ljudet

…

Om du har många kanaler, kan du lägga in dem i
grupper för att enkelt hitta dina favoritkanaler.

Använda text-TV

Visa menyn
FAVORITER*2

…

Ge gruppen
ett namn enligt
instruktionerna
på skärmen

Om programleverantören tillhandahåller denna
funktion, kan du visa text-TV för den valda
kanalen.

Tryck två
Välj en grupp att kopiera från
gånger för att och följ instruktionerna på
lagra och
skärmen
öppna
gruppen

eller

TEXT

Tryck upprepade
gånger för att
ändra skärmläge

Tryck för att sätta på ljudet igen

Stega uppåt
eller nedåt i
sidor

eller
Navigera till SIDA och välj

0–9

Mata in
sidnumret

Spara
inställningarna

BACK

Gå till föregående
sida med hjälp av
en kort tryckning
och tryck och håll
ner knappen för att
lämna text-TVfunktionen

Information
Programguide och information
*Färgkodade funktioner

1

2

*Menyn FAVORITER

För information om programguiden och övrig information, se online-handboken på
www.beoplay.com/v1/support.
Du kan även aktivera färgkodade funktioner utan att trycka på MENU först om Digital Text är
avaktiverat.
För att visa menyn FAVORITER, tryck på MENU, välj INSTÄLLNING och därefter KANALER och
REDIGERA TV-GRUPPER.

Mediasökning

16

Du kan spela upp musik och videofiler och titta på foton som antingen är
lagrade på en lagringsenhet eller i en produkt som anslutits via en DLNA/UPnPmediaserver För information om anslutningar och funktioner, se onlinehandboken på www.beoplay.com/v1/support.

Använda mediasökning

MEDIA

När du ansluter en lagringsenhet till TV:n hittar
den automatiskt källan och frågar om du vill söka
igenom innehållet.
Du kan även gå till menyn MEDIASÖKNING via
menyn INSTÄLLNING.

Visa MEDIA på Beo4-displayen*1

Lyssna på musik

STOP

Välj mappen med den musik du vill lyssna på.

PLAY

Välj en
lagringsenhet
med musik

Bläddra igenom
filer eller spår och
välj en musikfil att
spela upp

Pausa

Välj en
lagringsenhet
med foton

Bläddra igenom
filer och mappar
och tryck för att
starta bildspel

Pausa

Välj en
lagringsenhet
med videofiler

Sök igenom filer
Hoppa en minut bakåt eller framåt eller
och mappar och
håll nedtryckt för att spola och tryck
tryck för att öppna igen för att ändra hastigheten.

Titta på foton

Fortsätt
uppspelning

BACK

Gå tillbaka i menyer
eller tryck och håll
ner för att återgå till
mediasökningens
huvudmeny

STOP

Välj mappen med de foton du vill titta på.

Gå till föregående
eller nästa foto

Spela videofiler

PLAY

Välj mappen med de videofiler du vill titta på.

Fortsätt uppspelning

Information
*Beo4 LIST

1

Lagringsenheter
Aktivera MEDIASÖKNING

Om du inte har knappen MEDIA i Beo4 LIST, kan du utse en annan knapp för mediasökning i menyn
INSTÄLLNING. Se sidan 19.
Du kan till exempel ansluta USB-enheter och hårddiskar anslutna via USB eller Ethernet.
Du kan visa huvudmenyn, välja KÄLLISTA, markera MEDIASÖKNING och trycka på mittknappen för att
aktivera mediasökning.

Ändra bild- och ljudinställningar
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När du tittar på TV kan ju justera ljud- och bildinställningarna. Se onlinehandboken på www.beoplay.com/v1/support för mer information om dessa
inställningar.

LIST

Välja bildläge

LIST

Du kan aktivera olika bildlägen för olika typer av
program. När du väljer ett bildläge för en källa
sparas det bara tills du stänger av TV:n eller växlar
till en annan källa.
I menyn INSTÄLLNING AV KÄLLISTA kan du för
varje källa ange vilket bildläge som ska användas
varje gång denna källa aktiveras.

Välj bildformat

eller

1–9

BILD

eller

1-3

FORMAT

1-3

eller

Välj mellan bildformaten 1–3 om
du kommer ihåg numret på det
format du önskar

LIST

LJUD

1–9

Visa ljudlägen på TV-skärmen och välj läge

Välj mellan bildlägena 1–3 om du
kommer ihåg numret på det läge du
önskar*1

LIST

I menyn INSTÄLLNING AV KÄLLISTA kan du
för varje källa ange vilket bildformat som ska
användas varje gång denna källa aktiveras.
Du kan även välja ett annat bildformat temporärt.
Observera att du inte kan ändra bildformat när
Digital Text är aktiverat och ett MHEG-program
visas på skärmen. Mer information om Digital Text
finns i online-handboken.

LJUD

Välj mellan ljudlägena 1–9 om du
kommer ihåg numret på det läge du
önskar*1

LIST

BILD

1-3

Visa bildlägen på TV-skärmen och välj läge

LIST

FORMAT

1-3

Visa olika bildformat på TVskärmen och välj format

Växla mellan olika
format

AUTO (välj 1)

AUTOBREDD (välj 2)

KÄLLFORMAT (välj 3)

För att minska de svarta fälten
högst upp och längst ner på
skärmen, skalas bilden utan att
ändra bildgeometrin. Om en
4:3-källa signalerar ett felaktigt
bildformat kommer dock bilden att
dras ut horisontellt.

För att minska de svarta fälten
högst upp och längst ner på
skärmen, skalas bilden och
sträcks ut horisontellt för att
fylla upp så stor del av
skärmen som möjligt.

Källan bestämmer bildformatet.

Information
*Beo4 LIST

1

För att kunna visa SOUND eller PICTURE på Beo4 måste du först lägga till dem på Beo4:s lista över
funktioner, se sidan 19.

Daglig användning

Välja ljudläge
TV:n har flera olika ljudlägen som är optimerade
för olika typer av program.
I menyn INSTÄLLNING AV KÄLLISTA kan du för
varje källa ange vilket ljudläge som ska användas
varje gång denna källa aktiveras.
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Rengöring

Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll,
exempelvis rengöring. Följ anvisningarna nedan för bästa resultat.

Skärm
– Damma av skärmen med en mjuk och torr trasa.
– Använd en mjuk, luddfri och ordentligt urvriden
trasa och vatten för att ta bort fläckar och smuts.
– Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel
för att rengöra några delar på TV:n.

– Låt inga hårda eller spetsiga föremål komma åt
skärmen.
– Vissa mikrofiberdukar kan skada den optiska
beläggningen på grund av den kraftiga
slipeffekten.

– Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa.
– För att ta bort fläckar eller smuts, använd en
mjuk, luddfri och ordentligt urvriden trasa och
en vattenlösning med milt rengöringsmedel,
t.ex. diskmedel.

– Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel
för att rengöra några delar på TV:n.

– Undvik att spraya rengöringsmedel direkt på
skärmen, eftersom det kan skada högtalarna.
– Du kan rengöra högtalarna med en
dammsugare med borstmunstycke.
Dammsugaren ska vara inställd på lägsta effekt.

– För att ta bort högtalarfronten, tryck försiktigt
ut den med hjälp av ett av de fyra stift som togs
bort från TV:n. Om TV:n är monterad på ett
stativ eller väggfäste måste du först ta bort
sidorna på stativet eller väggfästet för att kunna
ta bort högtalarfronten. Se instruktionerna som
följer med stativet eller väggfästet.

Hölje

Högtalare

Hur gör jag för att …
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För mer information om Beo4-fjärrkontrollen, se Beo4-handboken.

... lägga till en ny ”knapp” på min Beo4-lista?
För att aktivera vissa funktioner på din Beo4fjärrkontroll måste du först lägga till ”knappen”
till Beo4-fjärrkontrollens lista över funktioner.

> Tryck och håll ner standbyknappen.
> Tryck på LIST för att komma till
inställningsfunktionen för Beo4.
> Släpp upp båda knapparna. ADD?
visas på displayen.
> Tryck på mittknappen och använd
navigeringsknappen upp för att välja
exempelvis AV?
> Tryck på mittknappen för att visa listan över
extra ”knappar” att lägga till. Den första
”knappen” blinkar på displayen.

> Tryck på navigeringsknappen upp eller ner
för att gå framåt eller bakåt i listan över extra
”knappar”.
> Tryck på mittknappen för att lägga till och
placera ”knappen” på dess förbestämda plats
i listan, eller …
> … tryck 1–9 för att lägga till ”knappen” på en
viss plats i listan.
> ADDED visas, vilket anger att ”knappen” har
lagts till. Tryck och håll ner BACK för att avsluta
inställningen.

... välja en annan Beo4-knapp för att aktivera en källa?
Om du vill att en annan Beo4-knapp ska
aktivera en källa, kan du ändra detta i menyn
INSTÄLLNING AV KÄLLISTA.

> Tryck på MENU och välj menyn INSTÄLLNING.
> Gå till menyn KÄLLISTA.
> Välj källan du vill konfigurera, till exempel
MEDIASÖKNING och tryck på mittknappen.
> Gå till menyn KNAPP och använd höger
navigeringsknapp för att visa listan över
knappar.

> Använd navigeringsknapparna upp och ner
för att bläddra mellan knapparna och tryck på
mittknappen för att välja knapp.

> Tryck och håll ner standbyknappen.
> Tryck på LIST för att komma till
inställningsfunktionen för Beo4.
> Släpp upp båda knapparna. ADD? visas på
displayen.
> Tryck på LIST eller navigeringsknappen upp för
att visa MODE? på Beo4-fjärrkontrollen.
> Tryck på mittknappen för att välja inställning.

> Tryck på navigeringsknappen upp och ner för
att visa MODE 1 på Beo4.
> Tryck på mittknappen för att spara inställningen.
> STORED visas, vilket anger att inställningen har
sparats. Tryck och håll ner BACK för att avsluta
inställningen.

… sätta min Beo4 i MODE 1?
En Beo4-fjärrkontroll med navigeringsknapp
måste sättas i MODE 1.
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Avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter
(WEEE) – Miljöskydd

Elektriska och elektroniska produkter, delar och
batterier försedda med den här symbolen får inte
slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska
och elektroniska produkter, delar och batterier
måste samlas in och slängas separat.
Genom att kassera elektriska och elektroniska
produkter och batterier via de insamlingssystem
som finns i ditt land skyddar du miljön,
människors hälsa och bidrar till klok och
förnuftig användning av naturresurser.

Insamling av elektriska och elektroniska produkter,
batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning
av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i
elektriska och elektroniska produkter och utrustning.
Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd
om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och
elektroniska produkter i ditt land.

Denna produkt följer tillämplig miljölagstiftning över hela världen.

0889

Bang & Olufsen intygar härmed att den här TV:n
med WLAN uppfyller de väsentliga kraven och
andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/
EG. Försäkran om överensstämmelse finns att läsa
på 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.
Denna utrustning ska installeras och användas så
att antennen befinner sig på ett minsta avstånd
på 20 cm från människor.
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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