BeoSystem 3

Gerb. kliente,

šiame darbo pradžios vadove pateikiama informacija apie kasdienį Bang & Olufsen
gaminio ir prijungtos įrangos naudojimą. Tikimės, kad pardavėjas pristatys,
sumontuos ir paruoš naudoti jūsų įsigytą gaminį.
Jūsų televizoriuje yra daugiau funkcijų, nei aprašyta šiame darbo pradžios vadove.
Tai laiko funkcijos, automatinis budėjimo režimas, kanalų redagavimas ir pavadinimai
bei kitos funkcijos. Šios ir kitos funkcijos išsamiau aprašytos produkto vadove.
Vadovus galima rasti www.bang-olufsen.com/guides.
Visos DVB funkcijos aprašytos atskiruose vadovuose. Vadovai atnaujinami, kai su
nauja programine įranga atsiranda naujų televizoriaus funkcijų arba jos pakeičiamos.
Svetainėje www.bang-olufsen.com taip pat galite rasti daugiau informacijos ir DUK
apie jus dominantį gaminį.
Visus techninės priežiūros klausimus pirmiausia turėtumėte pateikti savo Bang &
Olufsen pardavėjui.
Norėdami rasti artimiausią pardavėją, apsilankykite mūsų svetainėje
www.bang-olufsen.com

Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos gali
būti keičiami be įspėjimo.
1.0 versija
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ĮSPĖJIMAS:  kad išvengtumėte gaisro ar
elektros smūgio pavojaus, saugokite šį
prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės,
kad ant šios įrangos nelašėtų ar ji
nebūtų aptaškyta, taip pat įsitikinkite,
kad ant jos nebūtų padėta jokių daiktų
su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Norėdami visiškai išjungti šios įrangos
maitinimą, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo. Atjungus
prietaisą nesudėtinga vėl juo pradėti
naudotis.
Žaibo simbolis lygiakraščiame
trikampyje įspėja vartotoją, kad
prietaiso viduje yra neizoliuotų
pavojingos įtampos laidų, tai gali
sukelti elektros smūgį.
Šauktuko simbolis lygiakraščiame
trikampyje įspėja vartotoją, kad
literatūroje, pateiktoje su prietaisu,
yra svarbių naudojimo ir priežiūros
nurodymų.

Atsargiai
– Įsitikinkite, kad televizorius yra padėtas,
nustatytas ir sujungtas taip, kaip nurodyta
šiame pradžios vadove.  Kad išvengtumėte
sužeidimų, naudokite tik Bang & Olufsen
patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius!
– 	 Laikykite televizorių ant tvirto, stabilaus
paviršiaus.
– 	 Ant televizoriaus viršaus nedėkite jokių daiktų.
– Užtikrinkite, kad televizoriaus neaplytų, jo
neveiktų didelė drėgmė ar šilumos šaltiniai.
– Televizorius skirtas naudoti tik patalpose,
sausoje buitinėje aplinkoje. Jį laikykite ir
naudokite esant 10–35 °C (50–70,56 °C)
temperatūrai ir ne didesniame kaip 1 500 m
(5 000 pėdų) aukštyje.
– Nestatykite televizoriaus tiesioginėje saulės arba
dirbtinėje šviesoje, pavyzdžiui, prožektoriaus
šviesoje, nes gali sumažėti nuotolinio valdymo
pultelio jautrumas. Be to, jei ekranas perkaitinamas,
televizoriaus vaizdą gali iškreipti juodi taškeliai.
Televizoriui atvėsus iki įprastos temperatūros, šie
taškeliai išnyksta.
– Aplink televizorių palikite pakankamai erdvės,
kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
– 	 Prieš įjungdami arba iš naujo įjungdami sistemos
gaminius į elektros tinklą prijunkite visus laidus.
– Ant prietaiso nedėkite jokių atviros ugnies
šaltinių, pvz., degančių žvakių.
– Norėdami užkirsti kelią ugnies plitimui, prie šio
produkto niekada nepalikite degančių žvakių ar
kitų atviros liepsnos šaltinių.
– Nebandykite televizoriaus ardyti. Tokius darbus
gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros
tarnybos specialistai.
– Nesutrenkite stiklo kietais ir aštriais daiktais.
– Televizorių visiškai išjungsite tik ištraukdami
kištuką iš elektros lizdo.
– Atjungus prietaisą nesudėtinga vėl juo pradėti
naudotis.
– Pridedamas kištukas ir maitinimo laidas sukurti
specialiai šiam gaminiui. Nekeiskite kištuko, jei
maitinimo laidas pažeistas. Tokiu atveju turite
įsigyti naują laidą iš Bang & Olufsen pardavėjo.
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Turinys

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

6

Beo6 valdymas
Jūsų televizorių galima valdyti Beo6 nuotolinio valdymo pulteliu, kaip
aprašyta šiame darbo pradžios vadove ir vadove, bet televizorių galite
valdyti ir Beo5 pulteliu, kuris naudojamas panašiai kaip Beo6.

TV

1

Programinis mygtukas: norėdami pasirinkti, palieskite ekraną*
Įjunkite šaltinį arba pasirinkite funkciją
Grįžkite į ankstesnius Beo6 ekranus

Iškvieskite Scene mygtukus, pvz., Zones arba Speaker
Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal.

Living Room

TV

V.MEM

DTV

N.MUSIC

PC

DVD

RADIO

+

Iškvieskite skaitmenis, norėdami pasirinkti kanalą
Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal.

STOP

Pristabdykite ir sustabdykite atkūrimą ar įrašymą

PLAY

Paleiskite kompaktinį diską arba įrašą

BACK

Grįžkite meniu atgal; paspaudę ir palaikę visiškai išeisite iš meniu

N.RADIO
CD

ST

AY

O

P

PL

2

Pasirinkite konkrečias spalvos funkcijas*
Paspauskite garso stiprumo ratuką šalia spalvos.
BA
CK

Pasukite norėdami reguliuoti garso stiprumą.
Norėdami išjungti garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
Centrinis mygtukas naudojamas norint pasirinkti ir patvirtinti

Naršymo mygtukas į kairę, dešinę, aukštyn ir žemyn – pereikite meniu spausdami
reikiamą mygtuko pusę
Pasukite atgal arba pirmyn, ieškokite pereidami į priekį arba atgal

Pereikite prie kanalų ar įrašų
Palaikykite nuspaudę, norėdami pereiti prie kito veiksmo
Budėjimo režimas

Svarbu – daugiau informacijos rasite: www.bang-olufsen.com
Apie mygtukus Šviesiai pilki mygtukai reiškia, kad turite paspausti ekrane rodomą tekstą. Tamsiai pilki mygtukai reiškia, kad turite
paspausti aparatūros mygtuką.
2*
Spalvoti mygtukai Paspauskite šalia spalvos esantį ratuką, norėdami suaktyvinti tos spalvos mygtuką.
Faktinė zona Reiškia tą Beo6 faktinę zoną, kuriai nustatant buvo suteiktas atitinkamas pavadinimas.
Beo6 programiniai mygtukai Atsižvelgiant į suaktyvintą šaltinį, ekrane rodomi įvairūs programiniai mygtukai. Norėdami suaktyvinti funkciją,
palieskite ekraną.
1*

Beo4 valdymas
Televizorių taip pat galite valdyti naudodami Beo4. Jei Beo4 valdymas
skiriasi nuo Beo6 valdymo, aprašymas pateikiamas atskirai.

TV

Beo4 ekrane rodomas suaktyvintas šaltinis arba funkcija

TV

Įjunkite televizorių

DTV

Įjunkite DVB modulį ir žiūrėkite skaitmeninę televiziją

V.MEM
TV

LIGHT

RADIO

DTV

DVD

CD

V.MEM

TEXT

A.MEM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

LIST

0

MENU

*3

Įjunkite prijungtą įrašymo įrenginį

TEXT

Įjunkite teletekstą

0–9

Pasirinkite kanalus ir įveskite informaciją į ekrano meniu

LIST

Papildomi Beo4 ekrane rodomi funkcijų arba šaltinių mygtukai. Judėkite sąraše
naudodami arba

MENU

Iškvieskite suaktyvinto šaltinio pagrindinį meniu
Pereikite nuo vieno kanalo prie kito
Palaikykite nuspaudę, norėdami pereiti prie kito veiksmo
Pasukite atgal arba pirmyn, ieškokite pereidami į priekį arba atgal
Naršymo mygtukas į kairę, dešinę, aukštyn ir žemyn , ,
spausdami reikiamą mygtuko pusę

STOP

ir

– pereikite meniu

Centrinis mygtukas naudojamas norint pasirinkti ir patvirtinti

PLAY

Pasirinkite konkrečias spalvos funkcijas

BACK

Reguliuokite garso stiprumą.
Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį.
STOP

Pristabdykite ir sustabdykite atkūrimą ar įrašymą

PLAY

Paleiskite kompaktinį diską arba įrašą

BACK

Grįžkite atgal meniu ir Beo4 sąraše; paspaudę ir palaikę visiškai išeisite iš meniu
Budėjimo režimas

3*

Beo4 mygtukai Kai kurių mygtukų funkcijos gali būti pakeistos nustatymo metu. Daugiau informacijos pateikta vadove.
PASTABA! Bendrosios informacijos apie nuotolinio valdymo pultelio naudojimą ieškokite su juo pateiktame
vadove.

Kasdienis naudojimas
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Įžanga

8

Naršykite meniu ir pasirinkite nustatymus naudodamiesi nuotolinio valdymo
pulteliu. Norėdami iškviesti pasirinkto šaltinio meniu, spauskite Menu.

Living
Room

Ekranas ir meniu
Informacija apie pasirinktą šaltinį rodoma nuotolinio
valdymo pultelio ekrane. Ekrano meniu leidžia
reguliuoti nustatymus.

Meniu pavadinimas

Pasirinkite
televizoriaus
1
zoną*

TV

Įjunkite
televizorių

Menu

Rodyti meniu

TV SETUP
TUNING
3D DISPLAY

Meniu parinktys

SLEEP TIMER
PLAY TIMER
OPTIONS

Informacijos laukas

select

Ekrano meniu pavyzdys

Svarbu
1

*Zona

Beo6 konfigūracijos zonos įvardytos.

+

Meniu naršymas
Kai meniu rodomas ekrane, galite pereiti į kitas
meniu parinktis, peržiūrėti nustatymus arba įvesti
duomenis.

Nuotolinio valdymo pultelis

Pasirinkite
parinktį /
nustatymą

0–9

Įveskite duomenis

BACK

Iškvieskite Pasirinkite
submeniu / parinktį
išsaugokite
nustatymą

arba

Eikite atgal per
meniu

BACK

Palaikykite
nuspaudę, kad
išeitumėte iš
meniu

Šiame darbo pradžios vadove aprašomas veikimas, kai pasirinktas REMOTE CONTROL meniu NAVIGATION
BUTTON. Meniu OPTIONS galite iškviesti REMOTE CONTROL meniu ir nustatyti televizoriaus valdymą
naudojant naršymo mygtuką arba be jo. Nepamirškite nustatyti tinkamo nuotolinio valdymo pultelio
Beo4 režimo. Nekeiskite MODE pirmojo nustatymo metu, nes tai pertrauks seką. Daugiau informacijos
ieškokite nuotolinio valdymo pultelio vadove arba susisiekite su Bang & Olufsen pardavėju.

Kasdienis naudojimas
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Televizoriaus žiūrėjimas

10

Pasirinkite televizijos kanalą nurodydami jo numerį,
perjunkite kitą kanalą arba reguliuokite garsumą.

Suaktyvinkite TV šaltinį, jei norite naudoti šias funkcijas

Beo6 valdymas

Televizoriaus įjungimas

Kanalo pavadinimas

Kanalo numeris

TV kanalo pasirinkimas

TV CHANNEL LIST
CNN

1

…
DISCOVER
CWNBC
BBCWORLD
…
…
…
SUPER CH
…
CRIME TV
CINEMA
…
MOVIE NW
…
…
…
…
more

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kanalų sąrašo iškvietimas

select

Garsumo reguliavimas

Nurodo, kad yra daugiau kanalų

Televizoriaus išjungimas
Automatinis spalvų kalibravimas gali prasidėti automatiškai.

Naudingi patarimai
Automatic Colour Management

Jei paspaudus budėjimo režimo mygtuką ekranas pasidaro juodas ir atsiranda pilka skalės juosta, o
jutiklio atrama ištraukiama iš televizoriaus rėmo, reiškia, kad prasidėjo automatinis spalvų kalibravimas.
Funkcija Automatic Colour Management automatiškai kompensuoja spalvų pakitimus ekrane vidutiniškai
kas 100 naudojimo valandų. Neišjunkite televizoriaus ir neištraukite kištuko iš elektros lizdo vykstant
kalibravimui.
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TV

Kasdienis naudojimas

Beo4 valdymas

TV

Paspauskite

arba
Pasirinkite

Paspauskite

+

0–9

arba
Palaikykite
Pasirinkite
nuspaudę,
puslapį
jei norite
iškviesti
kanalų sąrašą

arba

Previous

Suaktyvinkite Pasirinkite kanalą
skaitmenis

Pasirinkite
kanalą

Pasirinkite ankstesnį
kanalą

+

0

Pasirinkite
kanalą

Palaikykite
nuspaudę,
jei norite
iškviesti
kanalų
sąrašą

Pasirinkite puslapį arba kanalą ir
patvirtinkite

Ankstesnis kanalas

arba

0–9

Suaktyvinkite skaitmenis

0–9

Pasirinkite

Patvirtinkite

Sureguliuokite garsumą. Norėdami išjungti Norėdami vėl įjungti garsą, pasukite bet
garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio
kuria kryptimi.
rodyklę.

Reguliuokite Paspauskite Paspauskite viduryje, jei
garsumą
viduryje, jei norite įjungti garsą
norite
išjungti
garsą

Paspauskite

Paspauskite

Teleteksto peržiūra
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Valdykite teletekstą naudodami teleteksto puslapio viršuje
esančią meniu juostą arba nuotolinio pultelio rodyklių
mygtukus.

Norėdami naudotis teletekstu
suaktyvinkite šias funkcijas

Beo6 valdymas

Teleteksto įjungimas
Įeikite į pradinį teleteksto puslapį.

Perėjimas į puslapį
Prieikite prie pageidaujamų teleteksto puslapių.

Dabartinis puslapis
Didinti
teleteksto
puslapius
PAGE MEMO1
P100
BBC

POINT
S100

HALT
LARGE SETUP
Wed 13 Oct
12:39:34

Perėjimas iš vieno puslapio į kitą
Naršykite esamą arba ankstesnį teleteksto puslapį ir iškvieskite kitą.

1

Antrinių puslapių slinkimo sustabdymas*

Teleteksto puslapio padidinimas

MEMO puslapiai

Sustabdyti antrinių
puslapių slinkimą

MEMO galima naudoti tik tuomet, kai yra išsaugotų MEMO puslapių.

Rodyklė rodo, kad prieinama daugiau parinkčių
Pasirinkite SETUP nustatymus ir peržiūrėkite
paslėptą tekstą dalyje REVEAL

Teleteksto išjungimas

Naudingi patarimai
POINT
MEMO puslapiai
Dviejų ekranų funkcija
REVEAL

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spauskite BACK. Naršymo funkcija prieinama, jei nuotolinio valdymo
pultelyje yra įjungtas naršymo mygtukas.
Kad galėtumėte greitai pasiekti teleteksto puslapį, išsaugokite jį kaip MEMO puslapį. Daugiau
informacijos pateikta vadove.
Suaktyvinus teletekstą ir paspaudus Text perjungiami dviejų ekranų ir viso ekrano režimai.
Norėdami peržiūrėti paslėptą teleteksto puslapio tekstą, pereikite į REVEAL ir paspauskite centrinį mygtuką.
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Text

TEXT

Paspauskite pakartotinai, jei norite keisti ekrano režimą

arba

arba

Paspauskite

arba

0–9

Pereikite
Pasirinkite PAGE ir pereikite Pasirinkite
puslapiuose
puslapį
aukštyn arba
žemyn

Atidarykite rodyklės
puslapius (100, 200, 300...)

arba

Pereikite
Pasirinkite PAGE ir
puslapiuose pereikite
aukštyn arba
žemyn

arba

arba

Sustabdykite
slinkimą

Pereikite į kitas puslapio
nuorodas

arba
Pereikite prie Paspauskite
HALT

Pereikite prie LARGE

Pasirinkite
puslapį

Pereikite prie Pereikite į puslapį
POINT

Iš naujo
pradėkite
slinkimą

Sustabdykite Pasirinkite antrinį puslapį
slinkimą

arba

STOP

0–9

Pasirinkite antrinį puslapį

Pereikite į kitas
puslapio
nuorodas ir
pasirinkite puslapį

0–9

Iš naujo
pradėkite
slinkimą

Paspauskite, jei norite matyti viršutinę, apatinę puslapio
dalį ir įprastą vaizdą

Pereikite prie Perjunkite viršutinę ir apatinę dalį
LARGE

Pereikite prie MEMO ir perjunkite išsaugotus MEMO
puslapius

Perjunkite MEMO
puslapius

arba
Paspauskite norėdami
perjungti MEMO puslapius

0–9

Pasirinkite
puslapį

arba

Pereikite prie Pereikite į esamą puslapį
POINT

STOP

Kasdienis naudojimas

Beo4 valdymas

arba

BACK

Paspauskite

Teleteksto subtitrai Jei norite, kad galimi subtitrai būtų automatiškai rodomi konkrečiame kanale,
išsaugokite teleteksto subtitrų puslapį kaip MEMO 9 puslapį.
1
*Antriniai puslapiai Atkreipkite dėmesį, kad pakeitus kanalą teletekstas turi užregistruoti visus
antrinius puslapis, kad galėtumėte naudoti HALT ir pereiti iš vieno antrinio
puslapio į kitą.

BACK

Paspauskite

Pereikite prie MEMO ir
perjunkite puslapius

Televizoriaus žiūrėjimas naudojant DVB modulį
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Jei jūsų televizoriuje yra pasirinktinis DVB modulis, jis gali
priimti skaitmenines antžemines, kabelines ir palydovines
programas, atsižvelgiant į modulio parinktis.

Suaktyvinkite DTV šaltinį,
jei norite naudoti šias funkcijas

Beo6 valdymas

Televizoriaus ir DVB modulio įjungimas

DTV kanalo pasirinkimas
DVB funkcija
Beo4 mygtukas

2

RADIO

Bendrojo meniu iškvietimas ir naudojimas*

PROGRAMME GUIDE
MENU
INFORMATION
CHANNEL GROUPS

1

SUBTITLES LANGUAGE

2

AUDIO LANGUAGE

3

SETUP

4

CHANNEL LIST

5

CA UNITS

6

MULTIFEED

7

Grupių perjungimas

Kanalų arba stočių sąrašo iškvietimas

Televizoriaus išjungimas

Naudingi patarimai
DVB vadovas
Kelių konverterių laikiklis

Išsamesnės ir atnaujintos informacijos ieškokite DVB vadove svetainėje www.bang-olufsen.com/guides.
MULTIFEED galimas tik jei jį palaiko programos transliuotojas.
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DTV

Kasdienis naudojimas

Beo4 valdymas

DTV

Paspauskite

Paspauskite

arba
Pasirinkite

+

arba

0–9

Suaktyvinkite skaičius ir pasirinkite kanalą

…

MENU

Paspauskite

Pasirinkite funkciją

Groups+

Pasirinkite

0–9

Pasirinkite kanalą

0–9

arba

Suaktyvinkite norimą funkciją

Groups-

Grupių perjungimas

Grupių perjungimas

arba
Palaikykite
Pasirinkite
nuspaudę,
puslapį
jei norite
iškviesti
kanalų sąrašą

Paspauskite

Pasirinkite
kanalą

Patvirtinkite

Palaikykite nuspaudę, kad
būtų parodytas kanalų
sąrašas, galėtumėte
pasirinkti puslapį arba
kanalą

Patvirtinkite

Paspauskite

2

*PASTABA! Norėdami iškviesti meniu TV SETUP,
du kartus paspauskite Menu.

16

3D televizijos žiūrėjimas

Jei televizoriaus ekranas arba projektorius palaiko 3D technologiją, galite pagerinti
televizijos programų (pvz., filmų, sporto laidų arba laidų apie gamtą) žiūrėjimo
naudojant 3D technologiją patirtį.  

Žiūrėjimo sąlygos
Atsisėskite prieš ekraną, truputį arčiau nei įprastai
žiūrėdami 2D televiziją, ir užsidėkite 3D akinius.
Rekomenduojamas atstumas iki ekrano priklauso
nuo ekrano dydžio ir vaizdo skyros. Jei per daug
pasislinksite į kairę ar dešinę nuo ekrano centro
arba jei sėdėsite per arti ar per toli, 3D televizijos
kokybė sumažės. Atkreipkite dėmesį, kad 3D
technologiją palaiko ne visi ekranai. Norėdami
gauti daugiau informacijos kreipkitės į pardavėją.

3D arba 2D televizijos aktyvinimas
Norėdami žiūrėti filmus ir kitas 3D pritaikytas
programas, turite suaktyvinti 3D funkciją ir
užsidėti suaktyvintus 3D akinius, kuriuos galite
įsigyti iš savo pardavėjo. Vėl perjunkite 2D režimą,
jei norite žiūrėti televizijos programą, nepritaikytą
3D, pvz., žinias.

3D vaizdą geriausia žiūrėti
užtemdžius kambarį, pvz.,
išjungus šviesas ir
užtraukus užuolaidas.
Šviesos šaltiniai už ekrano
ir aplink jį gali sukelti
varginantį poveikį.
Rekomenduojame
nežiūrėti 3D televizijos
tiesioginėje saulės
šviesoje arba ryškioje
aplinkoje.

Beo6 iškvieskite
ekraną Scene arba
meniu TV SETUP

3D / 2D

Beo6 pasirinkite
3D Display arba
iškvieskite meniu
3D DISPLAY

Pasirinkite 3D arba
2D
Patvirtinkite ir žiūrėkite
atitinkamai 3D ar 2D
televiziją arba pasirinkite
režimą

Jei galimas automatinis 3D signalo nustatymas, pasirinkus 3D, automatiškai
įjungiamas televizoriaus 3D režimas, o pasirinkus 2D – 2D režimas. Jei automatinis
3D signalo nustatymas negalimas, ekrane rodomas galimas pasirinkti 3D
arba 2D režimas. Informacijos apie režimus ieškokite kitame puslapyje.

Svarbu
Svarbi 3D vaizdo Žiūrint 3D televiziją, kai kuriems žiūrovams gali atsirasti nemalonių simptomų, pvz., svaigulys, pykinimas ir galvos skausmas. Jei
žiūrėjimo sveikatos ir pajutote tokius simptomus, nebežiūrėkite 3D televizijos, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite. Ilgai žiūrint 3D televiziją gali pervargti
saugos informacija akys. Jei pajutote, kad akys pavargo, nebežiūrėkite 3D televizijos, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite. Jei dėvite akinius arba
kontaktinius lęšius, 3D akinius dėkitės jų nenusiėmę. Nenaudokite 3D akinių kitais tikslais. Suaugusieji turėtų prižiūrėti vaikus,
žiūrinčius 3D televiziją, ir užtikrinti, kad jie nepajus jokių anksčiau minėtų simptomų. Vaikams iki 6 metų 3D televizijos žiūrėti
nerekomenduojama.

Kasdienis naudojimas
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3D režimai
Pasirinkite 3D režimą, kuris atitinka programos
teikėjo siunčiamą signalą.

SIDE BY SIDE 3D

„Side-by-side“ 3D
signalas konvertuojamas
į 3D atvaizdavimą
visame ekrane sudedant
du atvaizdus horizontaliai

TOP/BOTTOM 3D

Viršutinio / apatinio 3D
signalo konvertavimas į
3D atvaizdavimą visame
ekrane sudedant du
atvaizdus vertikaliai

2D režimai
Pasirinkite 2D režimą, kuris atitinka programos
teikėjo siunčiamą signalą.

STANDARD 2D

Įprastas 2D TV vaizdas
rodomas nekonvertavus.

SIDE BY SIDE 2D

„Side-by-side“ 3D
signalas konvertuojamas
į 2D atvaizdavimą visame
ekrane sudedant vieną
atvaizdą horizontaliai

TOP/BOTTOM 2D

Viršutinio / apatinio 3D
signalo konvertavimas į
2D atvaizdavimą visame
ekrane sudedant vieną
atvaizdą vertikaliai

Automatinis režimo keitimas
Jei automatinis 3D signalo nustatymas negalimas,
televizorius automatiškai perjungia paskutinį
naudotą dabartinio šaltinio režimą. Pasikeitus
kanalui ir šaltiniui, televizorius perjungia režimą
STANDARD 2D.

Televizoriaus ekranai ir projektoriai
Dviejų ekranų funkcija
Subtitrai

Ne visi prijungti televizijos ekranai ir projektoriai palaiko 3D technologiją. Jei prie sistemos prijungtas
televizijos ekranas arba projektorius nepalaiko 3D, kai įjungtas TV arba CINEMA režimas, 3D DISPLAY
meniu parinktis 3D papilkinama.
Ekrane tuo pat metu iškvietus du šaltinius arba vienoje pusėje iškvietus teletekstą, o kitoje – šaltinį,
televizoriaus vaizdas visada bus rodomas 2D režimu.
Subtitrai palaikomi ne visada.

Garso tipo ir vaizdo formato keitimas
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Kai žiūrite televizorių naudodami televizijos derintuvą, galite keisti garso tipus ir
vaizdo formatus.

Garso tipo arba kalbos keitimas

Sound

Sound
1

Perjunkite galimus garso tipus ir kalbas.

Iškvieskite garso tipą*

Vaizdo formato pasirinkimas

Beo6 iškvieskite
ekraną Scene

Televizorius automatiškai reguliuoja vaizdą taip,
kad šis užpildytų kiek galima didesnę ekrano dalį,
kai pasirenkate šaltinį, tačiau galite ir patys pasirinkti
norimą vaizdo formatą.

Kelis kartus paspauskite
perjungdami galimus garso
tipus

Pasirinkite
Picture 1
ekraną*

1–3

Pasirinkite
formatą*2

Perkelkite vaizdą aukštyn
arba žemyn*3

FORMAT 1

FORMAT 2

FORMAT 3

Standard*4
Panoraminiam
vaizdui arba 4:3  

Zoom
Vaizdas
reguliuojamas
vertikaliai

Wide
Originaliam 16:9
plačiaekraniam
vaizdui

Naudingi patarimai
1

*Garsas ir vaizdas
2

3*

*Optimizavimas

Pastumti vaizdą aukštyn arba žemyn
4
*Variantas

Nuotolinio valdymo pultelyje Beo4 iškvieskite SOUND, skirtą garsų tipams, ir FORMAT, skirtą vaizdo
formatams, naudodami meniu LIST. Kad Beo4 būtų rodoma SOUND ir FORMAT, ši funkcija pirmiausiai
turi būti įtraukta į Beo4 funkcijų sąrašą.
Jei Beo6 paspausite Optimise, vaizdo formatas bus optimizuotas. Naudodami Beo4 paspauskite
centrinį mygtuką.
Perkelti vaizdą aukštyn arba žemyn galima tik naudojant Standard ir Zoom.
Parinktyje Standard galite pasirinkti formato variacijas, jei naudodami Beo6 paspausite Variation.
Naudodami Beo4 paspauskite arba .

Adaptive Sound Technology naudojimas

Norėdami pritaikyti garsą vietai, iš kurios klausotės, galite pasirinkti išankstinę
klausymo parinktį ir netgi pasukti garsą, kad garsas sklistų iš norimos pusės.

Išankstinių klausymo parinkčių
pasirinkimas
Kai žiūrite televizorių arba klausotės muzikos, galite
pasirinkti norimą išankstinę klausymo parinktį,
kad pritaikytumėte garsą vietai, iš kurios klausotės.
Taip pat galite pasukti parinkties garsą, kad garsas
būtų girdimas taip, lyg sklistų tiesiai priešais jus.
Adaptive Sound Technology turi būti įjungta ir
nustatyta. Daugiau informacijos pateikta vadove.

Nuotolinio valdymo pultelis
Automatinis išankstinių klausymo parinkčių
pasirinkimas

Preset

Paspauskite

Paspauskite

…

ir (arba)
Pasirinkite parinktį

Rotate

Rotate

Pasukite garsą

Kad pajustumėte nustatymo pranašumus, jums reikės kelių garsiakalbių ir Beo6 nuotolinio valdymo
pultelio. Jei turite tik kelis garsiakalbius arba Beo4 nuotolinio valdymo pultelį, šis nustatymas
nerekomenduojamas – rinkitės vadove aprašytą nustatymą be Adaptive Sound Technology.
Garsas automatiškai perjungiamas į TV išankstinę parinktį, kai įjungiate TV. Meniu SOUND ADJUSTMENT
galima nustatyti AUDIO PRESET, kad garsas būtų automatiškai perjungiamas į tam tikrą išankstinę
klausymo parinktį jums pasirinkus garso šaltinį.

Kasdienis naudojimas
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Įrengimas ir nustatymas

Turinys: įrengimas ir nustatymas

Televizoriaus nustatymas
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Atsižvelkite į šiuos vietos parinkimo ir prijungimo nurodymus, aprašytus šiame ir
vėlesniuose puslapiuose.

Laidų sujungimas
Jei jungiate išorinę įrangą, mes rekomenduojame
pirmiausia prijungti įrangą prie lizdų, esančių lizdų
skydelio kraštuose, o paskui jungti judant link lizdų
skydelio vidurio. Tada prijungimo procedūros metu
galėsite prieiti prie reikiamų lizdų.
1 Pritvirtinkite prie sistemos kairįjį ir dešinįjį laidų
laikiklius, kaip parodyta.
2 Atidarykite laidų laikiklius, sujunkite reikalingus
laidus, įstatykite juos į laikiklius ir laikiklius vėl
uždarykite.
3 Kai viską sujungsite, pritvirtinkite laidų dangtelį
prie laidų laikiklių. Fiksatoriai (A) turi atitikti laidų
dangtelio angas.
4 Švelniai paspauskite laidų dangtelį, kol jis
trakštelėdamas atsidurs savo vietoje. Norėdami
nuimti laidų dangtelį, nykščiais paspauskite
fiksatorius (A) į vidų, tuo metu pirštais keldami
laidų dangtelį.

1

2

3

4

click

A

click

A

Svarbu
Ventiliacija Kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją, palikite bent po 5 cm (2”) laisvos vietos
iš kiekvienos televizoriaus pusės ir 10 cm (4”)  virš jo. Neuždenkite gale esančių
ventiliacijos skylių. Televizoriui perkaitus (budėjimo režimo indikatorius mirksi,
o ekrane pasirodo įspėjimas), įjunkite televizoriaus budėjimo režimą, tačiau
neišjunkite, kad televizorius atvėstų. Tuo metu negalėsite valdyti televizoriaus.

PASTABA! Ilgam laikui ekrane nepalikite
nejudančių vaizdų, pvz., logotipų, vaizdo žaidimų,
kompiuterio ekranų vaizdų ir vaizdų, rodomų 4:3
vaizdo formatu. Dėl to ekrane gali likti ilgalaikis to
vaizdo šešėlis.
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Projektoriaus IR imtuvas

B

C

D

B

Žalia
Geltona
Ruda

B

A

D

D

C

C

Valymas
Priežiūra Įprastinę priežiūrą, pvz., valymą, turi atlikti pats vartotojas.
Korpusas ir pulteliai Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Jei norite pašalinti dėmes ar purvą, naudokite minkštą,
drėgną audinį ir vandens bei švelnaus valiklio, pvz., plovimo skysčio, tirpalą.
Nenaudokite alkoholio Televizoriaus dalims valyti nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių.

B

Įrengimas ir nustatymas

Jei turite ir televizoriaus ekraną, ir projektorių, o
naudojamas projektoriaus ekranas uždengia IR
imtuvą, turite pritvirtinti antrą IR imtuvą.
IR imtuvas gauna signalus iš jūsų nuotolinio valdymo
pultelio ir siunčia juos į sistemą, kuri tuomet siunčia
valdymo signalus į prijungtą įrangą.
Įsitikinkite, kad IR imtuvo padėtis tinkama ir jis gali
priimti nuotolinio valdymo signalus. Jei IR imtuvas
bus netinkamoje vietoje, prijungtos įrangos
skleidžiama šviesa gali trukdyti valdyti televizorių
nuotolinio valdymo pulteliu.
Pritvirtinę IR imtuvą, kaip parodyta šiame puslapyje,
prijunkite jį prie sistemos IR IN (kištuko, skirto
mažam lizdui) lizdo.

Jungčių skydeliai
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Kiekvienas įrenginys, kurį prijungiate prie pagrindinio jungties skydelio, turi būti
užregistruotas meniu CONNECTIONS. Įrangą, prijungtą prie šoninio jungčių
skydelio, galima registruoti meniu CONNECTIONS.

VIDEO
IN

L IN

R IN

SPDIF

CTRL

S VIDEO

VIDEO
IN

L IN

AV 5
CTRL

SPDIF

CTRL

SPDIF

Y

R IN

SPDIF

PCMCIA

CTRL

AV 6
Pb

Pr

CTRL

SPDIF

Y

SMARTCARD

VGA

Pb

Pr

VIDEO IN

L IN

SPDIF

CTRL

R IN

CONTROL

S VIDEO

AV 1

AV 3

AV 2
DISPLAY 2

DISPLAY 1

A

B

AV 4

C

D

LINK TV

1 DVB-T/C

2
MASTER LINK

TTL

DTV DATA

IR IN

DVB-S

MONITOR

CINEMA

IR IN

RS232 IR 1+2

3

ANALOGUE

HDMI OUT

HDMI IN

ANT

AV1
Lizdų grupė, skirta pirminio įrašymo įrenginio arba
skaitmeninio priedėlio AV jungtims. Galite prijungti
ir kitų tipų papildomos vaizdo įrangos.

AV5
Lizdų grupė, skirta papildomos vaizdo įrangos AV
jungtims. Taip pat galima prijungti BeoMaster,
fotoaparatą arba portatyvinę vaizdo kamerą.

AV2
Lizdų grupė, skirta papildomos vaizdo įrangos AV
jungtims.

AV6
Lizdų grupė, skirta papildomos vaizdo įrangos AV
jungtims. Taip pat galima prijungti fotoaparatą
arba portatyvinę vaizdo kamerą.

AV3
Lizdų grupė, skirta papildomos vaizdo įrangos AV
jungtims.
Televizorius palaiko atvirą signalo kelią tarp
įrašymo įrenginio, įjungto į AV1 lizdą, ir įrašomo
šaltinio, įjungto į AV3 lizdą.
Taip galite nustatyti, kad į AV3 lizdą įjungtas
šaltinis įsijungtų automatiškai ir kad į AV1 lizdą
įjungtas įrašymo įrenginys įrašytų į AV3 lizdą
įjungtą šaltinį nustatytu laiku, jei prijungta įranga
palaiko šias funkcijas.
AV4
Lizdų grupė, skirta papildomos vaizdo įrangos AV
jungtims.

CTRL (AV1 – AV6)
IR valdymo pultelio signalams, nukreiptiems į
išorinę įrangą, prijungtą prie AV lizdų.
L-IN, R-IN (AV4 – AV6)
Dešiniosios ir kairiosios linijos įvestis. AV5 ir AV6
lizdas skirtas fotokameros ar portatyvinės vaizdo
kameros garso jungtims.
VIDEO IN (AV4 – AV6)
Vaizdo signalui. Prie AV5 ir AV6 galima prijungti
fotoaparatą arba portatyvinę vaizdo kamerą.
Y – Pb – Pr (AV2 – AV3)
Vaizdo signalams iš išorinio šaltinio, pvz., HDTV
šaltinio. Lizdą galima naudoti kartu su AV lizdu
arba skaitmeninio garso lizdu.

CENTRE 1

1(SUB)

2

3

POWER LINK

4

5

6

SPDIF (AV1 – AV6)
Skaitmeninio garso įvesties lizdas, pvz., DVD
grotuvas.
S VIDEO (AV4, AV6)
Skirta naudoti norint prijungti įrangą su Y/C
išvestimi, pvz., žaidimų konsolę.
HDMI OUT (DISPLAY 1 - 2)
Prijunkite plazminį ekraną ir (arba) projektorių. Jei
prijungėte tik ekraną arba projektorių, įjunkite jį į
DISPLAY 1, kitu atveju įjunkite ekraną į DISPLAY 1,
o projektorių – į DISPLAY 2. Vienu metu negalima
prijungti dviejų ekranų arba dviejų projektorių.
HDMI IN (A–D)
High Definition Multimedia Interface vaizdo šaltiniui
arba kompiuteriui. HDMI lizdas gali būti užimtas
įmontuotos įrangos. Šaltiniai gali būti užregistruoti
bet kurioje AV lizdų grupėje. Norėdami padidinti
HDMI lizdų skaičių, prie HDMI C lizdo prijunkite
HDMI Expander.
ANT (1–3)
Antenos įvesties lizdas DVB T/C (1), į kurį jungiama
išorinė antena arba kabelinės televizijos tinklo laidas,
DVB-S (2) iš palydovinės antenos, išorinė antena
arba kabelinės televizijos tinklo laidas (3) iš išorinės
1
antenos arba analoginės kabelinės televizijos tinklo.*

Naudingi patarimai
Energijos taupymas

Maitinimo laidas

Master Link negalima prijungti, jei meniu STANDBY SETTINGS nustatyta parinkties POWER SAVING
reikšmė ON. Jei nustatyta parinkties POWER SAVING reikšmė ON, o televizorius veikia budėjimo režimu,
lizdas MASTERLINK yra išjungtas. Tai reiškia, kad negalėsite valdyti televizoriaus naudodami susietos
patalpos garso ar vaizdo sistemą, kol pagrindinėje patalpoje esantis televizorius veikia budėjimo režimu.
Be to, neįmanoma įrašyti naudojant šaltinius, prijungtus prie bet kurių AV lizdų. Daugiau informacijos
pateikta vadove.
Sujunkite ~ lizdą, esantį pagrindiniame televizoriaus jungčių skydelyje, su elektros lizdu. Televizorius
veikia budėjimo režimu ir yra parengtas naudoti.
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Iliustracijoje prie kai kurių pagrindinio jungčių skydelio lizdų gali būti prijungtos vidinės jungtys. Neištraukite laidų iš šių lizdų!

IR IN (mini-jack)
Papildomam IR imtuvui prijungti, kai televizorius
yra sujungtas su projektoriumi.

DTV DATA
Kol kas ši funkcija nenaudojama.

IR 1+2
Išorinio IR siųstuvo, kuris yra naudojamas kartu su
namų kino sistema arba HDMI Expander, jungčiai.

MASTER LINK
Skirta suderinamai Bang & Olufsen garso arba
vaizdo sistemai. Šis lizdas taip pat naudojamas
garsui ir vaizdui perduoti namuose naudojant
BeoLink sistemą.
CENTRE 1
Skirta centriniam garsiakalbiui, pvz., BeoLab 7,
prijungti. Daugiau informacijos ieškokite
garsiakalbio vadove.

~ – Maitinimo tinklas
Maitinimo tinklo jungtis.
VGA
Lizdas, skirtas didelės raiškos vaizdo šaltiniui arba
kompiuteriui prijungti. Taip pat galite naudoti lizdą
BeoMaster prijungti.

POWER LINK 1–6
Skirta išorinių garsiakalbių jungčiai nustačius erdvinį
garsą. Daugiau informacijos pateikta vadove.

PCMCIA (CA module)
Skirta skaitmeninių kanalų prieigos kortelėms ir
moduliams įdėti. Norėdami gauti daugiau informacijos
apie suderinamus kortelių ir modulių derinius,
kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

1 (SUB)
Skirta dviem Bang & Olufsen žemųjų dažnių
garsiakalbiams įjungti. Laidų skirstytuvą, skirtą
tokioms jungtims, galite įsigyti iš Bang & Olufsen
pardavėjo.

SMARTCARD
Skirta skaitmeninių kanalų prieigos kortelėms
įdėti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie
suderinamus kortelių ir modulių derinius, kreipkitės
į Bang & Olufsen pardavėją.

IR IN (9-pin)
Ekrano IR imtuvo nuotolinio valdymo operacijoms
suaktyvinti.
MONITOR
Plazminiam ekranui.
CINEMA
Skirta Home Automation system.

B

Norėdami prieiti prie laikinojo sujungimo lizdų,
paspauskite dešinėje sistemos pusėje esantį
mygtuką (B) ir durys automatiškai atsidarys.
Duris uždaryti galite rankomis.

PHONES
Skirta stereofoninėms ausinėms prijungti.
> Norėdami išjungti garsiakalbius, staigiu judesiu
pasukite garsumo ratuką prieš laikrodžio rodyklę.
dalį).
(Beo4: paspauskite vidurinę mygtuko
> Norėdami reguliuoti ausinių garsumą, bet kuria
kryptimi pasukite garsumo reguliavimo ratuką.
(Beo4: paspauskite arba ).
> Norėdami atkurti garsiakalbių garsą, staigiu
judesiu pasukite garsumo ratuką prieš laikrodžio
rodyklę. (Beo4: paspauskite vidurinę mygtuko
dalį).
PASTABA! Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti
pažeista klausa!
USB prievadas ( ) naudojamas tik programinei
įrangai naujinti. Galimas, jei pasirenkamas DVB
modulis. Norėdami gauti daugiau informacijos,
kreipkitės į platintoją.

TTL/RS232
Skirta naudoti tik viešbučiuose.

1

*DVB DVB lizdų skaičius ir tipai priklauso nuo to, kuris pasirenkamasis DVB modulis
įmontuotas televizoriuje.
Nuo kopijavimo Jei žiūrint apsaugotas nuo kopijavimo programas, už kurių peržiūrą reikia
apsaugotos mokėti, matomas iškraipytas vaizdas, skaitmeninį priedėlį tiesiogiai prijunkite
programos prie televizoriaus. Nebandykite prijungti naudodami VCR.

PASTABA! Vaizdo įrašymo įrenginius galima jungti
tik į AV1 arba AV2 lizdų grupes, nes tai vienintelės
lizdų grupės, skirtos vaizdo išvesčiai. Įjunkite
pirminį įrašymo įrenginį į AV1 lizdą, o antrinį – į
AV2 lizdą.

Įrengimas ir nustatymas

LINK TV
Antenos išvesties lizdas, naudojamas vaizdo
signalams į kitas patalpas perduoti.
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Televizoriaus nustatymas pirmą kartą

Nustatymo procedūra pirmą kartą yra suaktyvinama tada, kai televizorius prijungiamas
prie elektros tinklo ir įjungiamas pirmą kartą. Jei vėliau ką nors pakeisite, galite įeiti į
tuos pačius meniu ir atnaujinti nustatymus.

Televizoriaus įjungimas
Televizorius įsijungia ir yra parengiamas naudoti
per 20 sekundžių.

Nustatymų pasirinkimas
Nustatyti šiuos parametrus galėsite tik pirmą kartą
1
įjungę televizorių.* Tačiau meniu seka priklauso
nuo jungčių ir jūsų nustatymų.

TV

Įjunkite

arba
Pasirinkite nustatymą

MENU LANGUAGE
REMOTE CONTROL
TUNER SETUP
CONNECTIONS
AUTO TUNING

Patvirtinkite ir pereikite prie kito meniu punkto

Pasirinkti ekrano meniu kalbą
2
Įjungti arba išjungti nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtuką*
Išjungti arba įjungti vidinį TV imtuvą arba DVB
Užregistruoti prijungtą įrangą
Automatiškai nustatyti TV kanalus. Galima tik tuo atveju, jei įjungtas TV
imtuvas. Daugiau informacijos pateikta vadove.

Informacija
TV imtuvas Meniu TUNING galima naudoti tuo atveju, jei TV imtuvas įjungtas. Daugiau
informacijos ieškokite vadove.
Jungtys Pasirinkite įrangos, kurią prijungėte prie kiekvieno lizdo, tipą, naudojamus
lizdus, gaminio pavadinimą ir šaltinio pavadinimą.
Energijos taupymas Jei prie televizoriaus prijungta kita įranga, nustatykite parinkties
POWER SAVING reikšmę OFF. Daugiau informacijos pateikta vadove.

1

*PASTABA! Pasirinkus pageidaujamus meniu
parametrus, gali tekti paspausti žalią mygtuką,
kad būtų galima eiti į kitą meniu, jei nustatymo
procedūra vykdoma pirmą kartą. Vadovaukitės
ekrane pateikiamais nurodymais.

Garsiakalbių kalibravimas
Nustatykite garsiakalbius, kad garsas geriausiai
būtų girdimas jūsų klausymosi vietoje. Norint
mėgautis Adaptive Sound Technology, būtina
turėti keletą garsiakalbių ir Beo6 nuotolinio
valdymo pultelį.

AST ON/OFF

Įjungti arba išjungti Adaptive Sound Technology

AST ON:
SPEAKER SETUP
TV LISTENING PRESET
CINEMA LISTENING PRESET

AST OFF:
SPEAKER TYPES
SPEAKER ROLES
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL

SOUND ADJUSTMENT

SOUND ADJUSTMENT

SOUND SETUP

Budėjimo režimo parametrų
nustatymas
Nustatykite televizorių, kad jo nenaudojant tam
tikrą laiką būtų, įjungus arba išjungus energijos
taupymą būtų įjungtas budėjimo režimas. Daugiau
informacijos pateikta vadove.

2

STANDBY SETTINGS

Pirmą kartą nustačius garsiakalbius,
nustatyti parametrai bus taikomi tik
žiūrint televizorių. Daugiau informacijos
pateikta vadove.
Sureguliuokite garso stiprumo, žemųjų
ir aukštųjų dažnių bei garsumo funkcijas
ir nustatykite du numatytuosius
garsiakalbių derinius.
Nustatykite kiekvieno LISTENING
PRESET parametrus. Daugiau
informacijos pateikta vadove.

Televizoriaus budėjimo režimo nustatymai

*Naršymo mygtukas Jei naudojate Beo4, neturintį naršymo mygtuko, arba Beo4 nustatytas
netinkamas režimas, naršymo mygtuko įjungti negalite. Daugiau informacijos
ieškokite Beo4 vadove arba susisiekite su Bang & Olufsen pardavėju.
Projektorius Jei prijungėte projektorių, bet neprijungėte ekrano, pirmą kartą nustatę
televizorių turite išjungti ją, tada vėl įjungti, kad nustatymai veiktų.

PASTABA! Daugiau informacijos apie nuotolinio
valdymo pultelį ir pirmąjį nustatymą ieškokite vadove.

Įrengimas ir nustatymas
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Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
(EEĮA) – aplinkosauga

Elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo
elementai, pažymėti šiuo simboliu, negali būti
išmetami kartu su buitinėmis šiukšlėmis; visa
elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo
elementai turi būti surinkti ir išmesti atskirai.
Jei atiduodate savo elektros, elektroninę įrangą ir
maitinimo elementus specialiosioms surinkimo
tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių
sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo
gamtos išteklių naudojimo.

Surenkant elektros, elektroninę įrangą, maitinimo
elementus bei atliekas, gamta saugoma nuo
užteršimo pavojingomis medžiagomis, kurių
pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose
bei įrangoje.
Bang & Olufsen pardavėjas patars, kaip jūsų šalyje
tinkamai išmesti daiktą.
Jeigu gaminys yra per mažas, kad jį būtų galima
pažymėti simboliu, simbolis bus pavaizduotas
Vartotojo vadove, garantijos pažymėjime ar ant
pakuotės.

Visi Bang & Olufsen gaminiai atitinka visame pasaulyje taikomus aplinkosaugos įstatymus.

Šis gaminys atitinka 2004/108/EB
ir 2006/95/EB direktyvų reikalavimus.

Jei produktas turi įžemintą elektros tinklo laidą ir
3 kontaktų kištuką, produktas bus jungiamas prie
elektros tinklo sieninio lizdo, turinčio apsauginę
įžeminimo jungtį. Maitinimo laido įžeminimo
kištuko ištraukti negalima, kad nekiltų elektros
smūgio pavojus. Jei įžeminto sieninio lizdo nėra,
turėtumėte kreiptis į elektriką.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
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