BeoSystem 4

Arvoisa asiakas

Tämä aloitusopas sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden
päivittäisestä käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää
tuotteen.
Kaikkia järjestelmän toimintoja ja ominaisuuksia ei ole kuvattu tässä aloitusoppaassa.
Muita toimintoja ovat muun muassa HomeMedia- ja WebMedia-toiminnot,
automaattinen valmiustilaan siirtyminen sekä kanavien muokkaus ja nimeäminen.
Näistä ja muista ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin tuotteen verkko-oppaassa.
Oppaat ovat saatavilla osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides.
Oppaita päivitetään aina, kun järjestelmään tulee uuden ohjelmiston myötä uusia
toimintoja ja ominaisuuksia.
Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa www.bang-olufsen.com on lisätietoja
tuotteestasi sekä vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.
Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina palvelua ja lisätietoja.
Lähimmän jälleenmyyjän löydät verkkosivuiltamme
www.bang-olufsen.com

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
Versio 1.0
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Varoituksia
– Estä vahingot käyttämällä vain Bang & Olufsenin
hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä.
– Sijoita tuote aina tukevalle ja tasaiselle alustalle.
– Älä aseta esineitä tuotteen päälle.
– Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, sateelle
tai lämmönlähteille.
– Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa,
kuivassa kotiympäristössä. Käytä tuotetta
10–40 ºC:n lämpötilassa ja enintään 1 500 metrin
korkeudessa.
– Jos tuote on altistunut alle 5 °C:n lämpötiloille,
anna tuotteen olla huoneenlämmössä ja anna
sen lämmetä huoneenlämpötilaan, ennen kuin
kytket tuotteen sähköverkkoon ja kytket
tuotteeseen virran.
– Älä sijoita televisiota suoraan auringonvaloon tai
keinovalon alle (esim. kohdevalo), koska se voi
heikentää kaukosäätimen vastaanottimen
herkkyyttä.
– VAROITUS: Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta.
Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä
sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.
– Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa
riittävää ilmanvaihtoa varten.
– Liitä kaikki kaapelit paikoilleen ennen kuin kytket
mitään järjestelmän tuotteita sähköverkkoon.
– Älä aseta laitteen päälle mitään avotulen lähteitä,
kuten kynttilää.
– Estä tulipalon leviäminen pitämällä kynttilät ja
muut avotulen lähteet loitolla tuotteesta.
– Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain
pätevä asentaja.
– Laitteen virta voidaan katkaista kokonaan
vain irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
Seinäpistorasian on sen vuoksi oltava helposti
käytettävissä.
– Asenna ja yhdistä multimediajärjestelmien laitteet
oikein ja turvallisesti noudattamalla ohjeita.
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Kaukosäätimen käyttö
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Käyttö Beo4:llä
Voit käyttää televisiota myös ohjainnäppäimellä varustetulla Beo4kaukosäätimellä, kuten tässä aloitusoppaassa ja verkko-oppaassa
kerrotaan. Verkko-opas on saatavilla osoitteessa
www.bang-olufsen.com/guides.
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TV

Beo4:n näytöstä näet aktivoidun lähteen tai toiminnon.

TV

Kytke televisioon virta.*1

DTV

Kytke WebMedia-toiminto käyttöön (edellyttää Internet-yhteyttä). Lisätietoja saat
verkko-oppaasta.

TEXT

Kytke tekstitelevisio käyttöön.

0–9

Valitse kanava tai anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.

LIST

Tuo Beo4:n näyttöön ”lisänäppäimiä” toimintoja ja lähteitä varten. Liiku luettelossa
näppäimillä ja .*2

MENU

Avaa aktiivisen lähteen päävalikko.
Selaa kanavia.
Ohjainnäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas , ,
painamalla näppäintä haluamaasi suuntaan.

ja . Liiku valikoissa

Valitse ja hyväksy asetuksia keskinäppäimellä.
STOP

Valitse värikohtaiset toiminnot.

PLAY

BACK

Säädä äänenvoimakkuutta.
Mykistä painamalla keskustaa.
STOP

Toiston keskeytys ja lopetus

PLAY

Aloita toisto sisäänrakennetusta tai liitetystä laitteesta.

BACK

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

Tärkeää – oppaita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on saatavilla osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides
*Beo4:n näppäimet Joidenkin näppäinten toiminnot voidaan määrittää uudelleen asetusten määrityksen aikana. Lisätietoja saat verkko-oppaasta.
HUOMAA! Kaukosäätimen mukana tulleessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä.
2
*LIST Beo4:n LIST sisältää monia näppäimiä, jotka ovat Beo6:n -näppäimen alla.
Digitaalinen teksti -toiminto Joissakin maissa ja CA-moduuleissa digitaalinen teksti on aktivoitava erikseen. Tällöin Beo4 on joiltakin osin erilainen.
Kun näytössä ei näy valikkoa, sinun on painettava MENU-näppäintä ennen värillisen näppäimen painamista. Lisätietoja saat
verkko-oppaasta.
MODE-asetukset Tarkista, että Beo4-kaukosäädin on tilassa MODE 1. Lisätietoja on Beo4-verkko-oppaassa.
1

Käyttö Beo6:lla
Voit käyttää televisiotasi myös Beo6-kaukosäätimellä. Jos käyttö
Beo6:lla eroaa käytöstä Beo4:llä, se neuvotaan erikseen.

TV

Kosketusnäppäin, valitse koskettamalla näyttöä*3
Kytke lähteeseen virta tai valitse toiminto.
Palaa Beo6-valikoissa taaksepäin.

Tuo näkyviin Scene-näppäimet, kuten Zones tai Speaker
Palaa takaisin painamalla uudelleen.

Living Room

V.MEM

DTV

N.MUSIC

PC

DVD

O

+

Näytä numerot kanavien valintaa tai tietojen syöttöä varten.
Palaa takaisin painamalla uudelleen.

CD

STOP

Toiston keskeytys ja lopetus

PLAY

Aloita toisto sisäänrakennetusta tai liitetystä laitteesta.

BACK

Siirry taaksepäin valikoissa; poistu valikoista painamalla pitkään.

AY

ST

RADIO
N.RADIO

PL

P

TV

BA
CK

Valitse värikohtaiset toiminnot.*4
Paina värin vieressä olevaa äänenvoimakkuuden säätöpyörää.

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä.
Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään.
Valitse ja hyväksy asetuksia keskinäppäimellä.

Ohjainnäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas. Liiku valikoissa painamalla
näppäintä haluamaasi suuntaan.
Selaa kanavia.

Valmiustila

*Tietoja näppäimistä Vaaleanharmaat näppäimet merkitsevät, että sinun täytyy painaa näytössä olevaa tekstiä. Tummanharmaat näppäimet
merkitsevät, että sinun täytyy painaa kiinteää näppäintä.
4
*Värinäppäimet Ota värinäppäin käyttöön painamalla värin vieressä olevaa ohjainpyörää.
Todellinen alue Tarkoittaa Beo6:n todellista aluetta, joka nimettiin asetusten määrittämisen aikana.
Beo6:n kosketusnäppäimet Kuvaruudussa näkyy eri kosketusnäppäimiä aktivoidun lähteen mukaan. Voit aktivoida toiminnon koskettamalla näyttöä.
3
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Valikoiden käyttö

8

Selaa valikoita ja valitse asetuksia kaukosäätimellä. Tuo esiin valitun lähteen valikko
painamalla MENU-näppäintä.

Näyttö ja valikot
Valitse lähde ja valitse asetukset.

TV

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

MENU

Kytke televisioon virta.

Tuo valikko näkyviin.

0–9

Korosta valikko
tai muuta
asetuksia.

BACK

Syötä tietoja.

Avaa alivalikko /
tallenna asetus.

Valitse
vaihtoehto.

Siirry
taaksepäin
valikoissa.

tai

BACK

Poistu
valikosta
pitämällä
painettuna.

Siirry valikkosivulta toiselle
Jotkin valikot eivät mahdu näkymään kerralla
televisioruudussa. Sen merkiksi näytön alareunan
valikkokohde näkyy vain puolittain. Voit helposti
siirtyä luettelon alusta loppuun painamalla
ohjainnäppäintä ylös.

Selaa sivuja.

Tasavärinen palkki
ilmaisee, että valinta
on tehtävä
painamalla
keskinäppäintä.

Selaa valikkokohteita.

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

…

Himmeä palkki
ilmaisee, että voit
muokata asetuksia
painamalla
ohjainnäppäintä
vasemmalle ja oikealle.

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011
Esimerkki
kanavaluettelosta.

OFF

Wednesday 09 November, 2011

Tietoa
Aloitusopas ja verkko-opas Tässä aloitusoppaassa ja verkko-oppaassa kuvataan pääasiassa käyttöä Beo4-kaukosäätimellä.
Päävalikko Voit aina tuoda näyttöön päävalikon, mukaan lukien valikon päällekkäiskuvan valitusta lähteestä, painamalla
MENU-näppäintä.

Päivittäinen käyttö
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Valitse lähde
Voit valita lähteen yksinkertaisesti painamalla
kaukosäätimen vastaavaa näppäintä tai valitsemalla
lähteen valikosta.

Näytä ohjetekstit
Kun ne ovat saatavilla valikoissa ja alivalikoissa, voit
näyttää ohjetekstit, joissa kerrotaan toiminnoista ja
ominaisuuksista.

MENU

Avaa päävalikko.

Valitse LÄHDELUETTELO. Valitse lähde.

MENU

Avaa päävalikko.

Avaa ASETUS-valikko.

Valitse
vaihtoehto.

Näytä tai piilota
ohjetekstit.

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

Valmiustilan merkkivalo
Järjestelmän valmiustilan merkkivalo näyttää
television tilan.

Vihreä
Tasainen punainen
Hitaasti vilkkuva
punainen
Nopeasti vilkkuva
punainen
Ei pala

Valmiustilan merkkivalo palaa hetken vihreänä, minkä jälkeen televisio on valmis käyttöön.
Jos haluat lyhentää käynnistymisaikaa, katso verkko-oppaasta virta-asetukset.
Televisio on valmiustilassa, mutta jätä se kytketyksi verkkovirtaan ohjelmistojen
lataamista varten.
Televisio on irrotettu verkkovirrasta, ja sinun on annettava PIN-koodi. Lisätietoja
PIN-koodijärjestelmästä saat verkko-oppaasta, joka on saatavilla osoitteessa
www.bang-olufsen.com/guides.
Älä irrota televisiota verkkovirrasta. Syynä voi olla uuden ohjelmiston aktivointi tai se,
että PIN-koodi on annettu väärin liian monta kertaa.
Televisio on valmiustilassa, ja se voidaan tarvittaessa irrottaa verkkovirrasta. Tällöin
kuitenkin PIN-koodijärjestelmä otetaan käyttöön.

Ohjetekstit Voit näyttää tai piilottaa ohjetekstit painamalla ASETUS-valikossa sinistä näppäintä. Joissakin kielivaihtoehdoissa ohjetekstit
ovat saatavilla vain englanniksi.
1
*HYVÄ TIETÄÄ -valikko Valikkoon siirrytään ASETUS-valikosta. Voit lukea lisää perustoiminnoista ja -ominaisuuksista. Kun televisio vastaanottaa
ohjelmistopäivityksiä (edellyttää Internet-yhteyttä), uudet ominaisuudet ja toiminnot esitellään tässä valikossa.

Television katselu
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Katsele analogisia ja digitaalisia antenniverkon, kaapeliverkon
tai satelliittiverkon kanavia viritinasetusten mukaan.
Luo kanavaryhmiä ja käännä televisiota.

Käyttö

Kytke televisioon virta

Television toiminto
Beo4:n/Beo6:n näppäin

Valitse kanava

SOURCE LIST
SETUP
PROGRAMME GUIDE
CHANNEL LIST
INFORMATION
CHANNEL GROUPS

1

SUBTITLES LANGUAGE

2

AUDIO LANGUAGE

3

ACCESS CA MODULES

4

Avaa valikon päällekkäiskuva käyttöä varten

Käännä televisiota
Jos televisiossa on moottorilla toimiva jalusta, voit kääntää televisiota
kaukosäätimellä.

Automatic Colour Management:
Automaattinen värien kalibrointi käynnistyy painamalla
valmiustilanäppäintä, jos käytössä on järjestelmän tukema
Bang & Olufsen -plasmanäyttö. Anturi nousee esiin
television reunasta. Automatic Colour Management
-värienhallintatoiminto korjaa näytön värien muutokset noin
100 käyttötunnin välein. Älä katkaise television virtaa äläkä
irrota sitä verkkovirrasta kalibroinnin aikana.

Käytä tekstitelevisiota
Voit avata valitun kanavan tekstitelevision, jos palveluntarjoaja tukee sitä.

Tietoa
1

*Värilliset toiminnot

Ohjelmaopas ja ohjelmatiedot
Radio

Voit ottaa käyttöön värillisiä toimintoja myös painamatta MENU-näppäintä ensin, jos Digitaalinen
teksti/HbbTV on pois käytöstä.
Lisätietoja ohjelmaoppaasta ja ohjelmatiedoista on verkko-oppaassa, joka on saatavilla osoitteessa
www.bang-olufsen.com/guides.
Jotta voit käyttää RADIO-tilaa, radiokanavat on ensin viritettävä. Lisätietoja on verkko-oppaassa.

TV

tai

Paina.

Päivittäinen käyttö
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MENU

Paina.

tai
Valitse.

Valitse LÄHDELUETTELO

Valitse TV.

0–9

0

Valitse edellinen kanava (Beo6: paina Previous).

Valitse kanava.

MENU

1–9

tai

Ota käyttöön haluttu toiminto.*1

Paina.

tai

LIST

Avaa STAND painamalla Paina*
tätä näppäintä.

tai

TEXT

Vaihda näyttötilaa
painamalla toistuvasti.

0–9

Käännä televisiota.

2

Selaa sivuja eteentai taaksepäin.

Valitse asento.

tai
Siirry kohtaan SIVU ja selaa.

0–9

Anna sivun numero.

*Jalusta Painamalla LIST televisiota voi kääntää myös painamatta ensin keskinäppäintä.

2

BACK

Siirry edelliselle sivulla painamalla
lyhyesti. Poistu tekstitelevisiosta
painamalla pitkään.

HUOMAA! Moottoroitu jalusta pitää kalibroida
ennen käyttöä. Katso ohje verkko-oppaasta. Voit
määrittää ennalta asennot, joihin haluat television
kääntyvän. Katso ohje verkko-oppaasta.

3D-television katselu
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3D-tekniikka parantaa television katseluelämystä esimerkiksi, kun katsotaan elokuvia,
urheilua tai luonto-ohjelmia.

Katseluolosuhteet
Asetu kuvaruudun eteen, hieman lähemmäksi
ruutua kuin 2D-televisiota katsellessa ja käytä
3D-laseja. Katselupaikan ja kuvaruudun välinen
suositeltu etäisyys vaihtelee kuvaruudun koon ja
tarkkuuden mukaan. 3D-televisiokuvan laatu
heikkenee, jos katselupaikka on kuvaruudun
keskiosaan nähden liikaa vasemmalla, oikealla,
ylhäällä tai alhaalla.

Ota käyttöön 3D- tai 2D-televisio
Jos haluat katsella 3D-elokuvia ja -ohjelmia,
3D-toiminto on aktivoitava ja katseluun on
käytettävä jälleenmyyjältä saatavia 3D-laseja. Kun
haluat katsella muita kuin 3D-televisio-ohjelmia,
kuten uutisia, palaa 2D-tilaan.

3D-elämys tehostuu,
jos huone pimennetään
esimerkiksi sammuttamalla
valot ja sulkemalla verhot.
Erityisesti kuvaruudun
takana ja ympärillä olevat
valot voivat häiritä katselua.
Emme suosittele katsomaan
3D-televisiota suorassa
auringonpaisteessa tai
kirkkaassa valaistuksessa.

Avaa päävalikko ja
valitse ASETUS.

3D/2D

Avaa KUVA-valikko ja
valitse 3D-NÄYTTÖ.

Valitse 3D tai 2D.

Hyväksy ja katsele 3D- tai
2D-tilassa tai valitse tila

Jos automaattinen 3D-signaali on käytössä, televisio siirtyy automaattisesti
3D-tilaan, kun valitaan 3D, ja 2D-tilaan, kun valitaan 2D. Jos automaattinen
3D-signaali ei ole käytössä, kuvaruutuun ilmestyy 3D- tai 2D-tilan
valintavalikko. Katso lisätietoa tiloista seuraavalta sivulta.

Tärkeää
Näytöt ja projektorit
Kaksikuvanäkymä
Tekstitys

Kaikki kytketyt näytöt ja projektorit eivät tue 3D-tekniikkaa. Jos järjestelmään kytketty näyttö tai projektori
ei tue 3D-tekniikkaa, 3D NÄYTTÖ -valikon kohta 3D näkyy harmaana.
Kuva näkyy aina 2D-tilassa, jos kuvaruutuun tuodaan samanaikaisesti kaksi lähdettä tai jos toiseen reunaan
tuodaan tekstitelevisio ja toiseen lähde.
Tekstitystoimintoa ei aina tueta.

Päivittäinen käyttö
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3D-tilat
Valitse 3D-tila, joka vastaa ohjelman tarjoajan
lähettämää signaalia.

VIEREKKÄINEN 3D

YLÄ-/ALA-3D

Muuntaa vierekkäisen
3D-signaalin koko
ruudun 3D-kuvaksi
skaalaamalla kaksi kuvaa
vaakasuunnassa

Muuntaa ylä-ala-3Dsignaalin koko ruudun
3D-kuvaksi skaalaamalla
kaksi kuvaa
pystysuunnassa

VAKIO-2D

VIEREKKÄINEN 2D

YLÄ-/ALA-2D

Näyttää tavallisen
2D-kuvan ilman
muuntamista

Muuntaa vierekkäisen
3D-signaalin koko
ruudun 2D-kuvaksi
skaalaamalla yhden
kuvan vaakasuunnassa

Muuntaa ylä-ala-3D
-signaalin koko ruudun
2D-kuvaksi skaalaamalla
yhden kuvan
pystysuunnassa

2D-tilat
Valitse 2D-tila, joka vastaa ohjelman tarjoajan
lähettämää signaalia.

Automaattinen tilan vaihtaminen
Jos automaattinen 3D-signaali ei ole enää saatavilla,
televisio siirtyy automaattisesti nykyisen lähteen
viimeksi käytettyyn tilaan. Kun kanava ja lähde
vaihtuvat, televisio kytkeytyy VAKIO-2D-tilaan.

HomeMedia-toiminto
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Voit toistaa tallennuslaitteeseen tai vastaavaan tuotteeseen tallennettuja musiikkija videotiedostoja ja selata valokuvia DLNA/UPnP-mediapalvelimen kautta.
Lisätietoja liitännöistä ja toiminnoista on verkko-oppaassa, joka on saatavilla
osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides.

Käytä HomeMedia-toimintoa
Kun liität järjestelmään tallennuslaitteen, televisio
tunnistaa lähteen automaattisesti ja kysyy, haluatko
selata sisältöä.
Voit myös käyttää KODIN MEDIAKESKUS -valikkoa
ASETUS-valikon kautta.

H.MEDIA

Tuo H.MEDIA Beo4:n näyttöön.*1

Kuuntele musiikkia

STOP

Valitse musiikkia sisältävä kansio.

Valitse musiikkia
sisältävä
tallennuslaite.

Selaa tiedostoja tai
kappaleita. Aloita
toisto valitsemalla
musiikkitiedosto.

Keskeytä.

Valitse valokuvia
sisältävä
tallennuslaite.

Selaa tiedostoja ja
kansioita, ja aloita
diaesitys painamalla
näppäintä.

Keskeytä.

Selaa valokuvia

PLAY

Jatka toistoa.

BACK

Palaa valikoissa
taaksepäin tai pidä
painettuna, jos
haluat palata
mediaselaimen
päävalikkoon.

STOP

Valitse haluamasi valokuvat sisältävä kansio.

Siirry edelliseen
tai seuraavaan
valokuvaan.

Toista videotiedostoja

PLAY

Valitse haluamasi videotiedostot sisältävä kansio.

Valitse
videotiedostoja
sisältävä
tallennuslaite.

Selaa tiedostoja ja
kansioita, ja avaa
painamalla
näppäintä.

Siirry eteen- tai taaksepäin minuutti
kerrallaan. Aloita pikakelaus pitämällä
näppäintä painettuna. Muuta nopeutta
painamalla näppäintä uudelleen.

Jatka toistoa.

Tietoa
*Beo4:n LIST

1

Tallennuslaitteet
HOMEMEDIA-lähteen käyttäminen
Tuetut tiedostomuodot

Tuo näyttöön H.MEDIA Beo4:n LIST-näppäimellä. Jos näppäintä ei ole, voit määrittää asetusvalikossa
HomeMedia-toiminnolle jonkin muun näppäimen.
Voit liittää esimerkiksi USB-laitteita ja kiintolevyjä, jotka on liitetty USB- tai Ethernet-liitännän kautta.
Tuo näyttöön päävalikko, valitse LÄHDELUETTELO, korosta KODIN MEDIAKESKUS ja ota HomeMediatoiminto käyttöön painamalla keskinäppäintä.
Luettelo tuetuista tiedostomuodoista on osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides.

Kuvan ja äänen asetusten säätäminen

Voit säätää ääni- ja kuva-asetuksia, kun katsot televisiota. Lisätietoja asetuksista
on verkko-oppaassa osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides.

LIST

Valitse äänitilat
Televisiossa on useita äänitiloja, jotka on optimoitu
erityyppisille ohjelmille.
LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit määrittää
kullekin lähteelle äänitilan, jota käytetään aina,
kun lähde aktivoidaan.

Valitse kuvatilat

LIST

Voit aktivoida eri kuvatiloja käytettäväksi erityyppisten
ohjelmien kanssa. Kun valitset lähteelle kuvatilan,
se pysyy tallennettuna ainoastaan siihen asti, kun
televisio sammutetaan tai valitaan toinen lähde.
LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit määrittää
kullekin lähteelle kuvatilan, jota käytetään aina,
kun lähde aktivoidaan.

LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa voit määrittää
kullekin lähteelle kuvasuhteen, jota käytetään aina,
kun lähde aktivoidaan. Voit myös valita väliaikaisesti
toisen kuvasuhteen.

Ääni, kuva ja kuvasuhde

1–9

PICTURE

FORMAT

Sound …

1-6

Speech

Siirry tilasta toiseen.

Beo6:ssa valitse käytettävissä olevista
äänitiloista, esimerkiksi Speech.

Siirry tilasta toiseen.

Beo6:ssa valitse käytettävissä olevista
kuvatiloista, esimerkiksi Movie.

1–3

Tuo kuvatilat näkyviin televisioruutuun
ja valitse tila. Jos muistat haluamasi
tilan numeron, valitse PICTURE ja
paina sitten numeroa 1–3.

LIST

Valitse kuvasuhde

SOUND

Tuo äänitilat näkyviin televisioruutuun
ja valitse tila. Jos muistat haluamasi
tilan numeron, valitse SOUND ja
paina sitten numeroa 1–9.

Picture…

Movie

Picture… P.Format

Auto

Siirrä kuva, Beo6:ssa valitse käytettävissä olevista
Tuo kuvasuhteet näkyviin
Siirry
kuvasuhteista, esimerkiksi Auto.
televisioruutuun ja valitse kuvasuhde. kuvasuhteesta jos
mahdollista.
Jos muistat haluamasi kuvasuhteen toiseen.
numeron, valitse FORMAT ja paina
sitten numeroa 1–6.

Painamalla LIST voit valita äänitilan, kuvatilan ja kuvasuhteen myös painamatta ensin keskinäppäintä.

Päivittäinen käyttö

15

16

18

Järjestelmän käyttöönotto

19

Puhdistus

20

Liitäntäpaneeli
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Asennus ja asetusten määrittäminen

Sisällys – Asennus ja asetusten määrittäminen

Järjestelmän käyttöönotto
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Noudata tällä ja seuraavilla sivuilla annettuja sijoitus- ja kytkentäohjeita.

Asenna suojus

A

Asenna laitteen mukana tullut suojus laitteen
etuosaan.
– Aseta suojuksen hakaset kahteen aukkoon kuvan
osoittamalla tavalla ja paina suojuksen alaosaa
laitetta kohti, kunnes kuulet naksahduksen.

B

– Suojus irrotetaan kääntämällä laite ylösalaisin,
painamalla kiinnityshakasia alaspäin kuvan
osoittamalla tavalla ja vetämällä sivuilta hakasten
vierestä.

A

B

Tärkeää
Projektori Jos olet kytkenyt järjestelmään projektorin, kytke järjestelmästä virta pois
ensimmäisten asetusten tekemisen jälkeen. Kytke virta sitten uudelleen,
jotta asetukset tulevat käyttöön.
Kuvan liikkeet Kuva saattaa liikkua hieman silloin tällöin, jotta näyttöön ei jäisi pysyvää jälkikuvaa.

HUOMAA! Älä jätä stillkuvia, kuten logoja,
videopelien pysäytyskuvia, tietokoneen kuvia,
4:3-kuvasuhteella näkyviä kuvia tms. näkyviin
näyttöön pitkäksi aikaa. Muutoin näyttöön
saattaa jäädä pysyvä jälkikuva.

19

Kun käynnistät järjestelmän ensimmäistä kertaa, määritä ensimmäiset asetukset
seuraamalla näytön ohjeita.

Seinätelineet ja jalustat
Halutessasi voit asentaa järjestelmän seinätelineisiin,
jotka toimitetaan järjestelmän mukana. Ks.
järjestelmän mukana tullut ohje seinätelineitä varten.

Tuuletus
Näytön ja laitteen ympärille on jätettävä riittävästi
tilaa tuuletusta varten. Jos televisio ylikuumenee
(valmiustilan merkkivalo vilkkuu ja näyttöön tulee
varoitus), kytke televisio valmiustilaan, jotta se
jäähtyy normaaliin lämpötilaan. Älä kuitenkaan
katkaise virtaa kokonaan. Tällä välin televisiota ei
voi käyttää.

Puhdistus
Huoltaminen Käyttäjän tehtäviin kuuluu säännöllinen huolto, kuten puhdistus.
Kotelo ja hallintalaitteet Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon
puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.
Ei alkoholia Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia laitteen osien puhdistukseen.

Asennus ja asetusten määrittäminen

Järjestelmän voi asentaa myös eri asentoihin
järjestelmän mukana tulleiden 19-tuumaisten
jalustojen avulla. Ks. järjestelmän mukana tullut
ohje jalustojen käyttöön.

Liitäntäpaneeli
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Liitäntäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä LÄHDELUETTELON ASETUS -valikossa.

1

2

3

4

CTRL 1

CTRL 2

EXT IR

PUC 1
A+B
CTRL 4

5

CTRL 3
PUC 3 A+B PL 1

PL 2

PL 3

PL 4

PL 5

CHIPSIDE
CHIPSIDE
14/18V=0.4A
SATELLITE

5V=50mA
AERIAL

COMMON INTERFACE

12V=1.0A
STAND

HDMI
OUT

S/P-DIF
5V
IN
0,5A

MONITOR IR/AUTO
CONTROL CONTRAST

AV
IN

HDMI IN

PUC 2
A+B
CTRL 5

NOT
USED

PL 6

~ – Verkkovirta
Kytkentä verkkovirtalähteeseen.
PL 1–6 (Power Link)
Surround-äänijärjestelmän ulkoisille kaiuttimille.
Lisätietoja saat verkko-oppaasta. Voit käyttää
television sisäänrakennetun keskikaiuttimen
liittämiseen myös PL-liitäntää, esimerkiksi PL6liitäntää. Tarvittava liitäntä riippuu televisiosta.
MONITOR CONTROL
Bang & Olufsen -television kytkemistä varten.
PUC 1–3 A+B
HDMI IN-, HDMI OUT- tai AV IN -liitäntään kytketyn
lisälaitteen infrapunasignaaleille. Voit käyttää
Bang & Olufsen -kaukosäätimellä sellaisiakin
televisioon kytkettyjä laitteita, jotka eivät ole
Bang & Olufsenin valmistamia.
CTRL (1–2)
Tulevaan käyttöön.

EXT. IR
Toissijaisen ulkoisen infrapunavastaanottimen
kytkemistä varten.
HDMI IN (1–5)
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
-liitännän avulla voit kytkeä televisioon useita
erilaisia videolähteitä, kuten digibokseja,
multimediasoittimia, Blu-ray-soittimia tai
tietokoneen.
AV IN
Analogisen videolaitteiston liitännöille.
S/P-DIF IN
Digitaalinen audiotuloliitäntä, esim. tietokonetta
varten.
USB ( )
USB-laitteen kytkemistä ja digitaalisten valokuvien,
videoiden ja musiikkitiedostojen selaamista varten.
Ethernet*1
Internet-yhteyttä varten. Ohjelmistopäivityksiä,
WebMedia-toiminnon käyttöä ja PUC-latauksia varten.

Tietoa
Virtajohto ja -pistoke Kytke laitteen liitäntäpaneelin ~-liitäntä pistorasiaan. Järjestelmä on valmiustilassa
ja käyttövalmis.
Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan
tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi
Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

*Varmista, että tuotteen ja reitittimen välinen
kaapeliyhteys on kokonaan rakennuksen
sisäpuolella, jottei se altistu korkeajännitteelle.

1
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Suosittelemme, että liität laitteen Internetiin, jotta voit ladata ohjelmistopäivityksiä
ja PUC (Peripheral Unit Controller) -taulukoita. PUC-taulukoiden avulla voit käyttää
Bang & Olufsen -kaukosäätimellä sellaisia järjestelmään kytkettyjä laitteita, jotka
eivät ole Bang & Olufsenin valmistamia.

AERIAL (5V= 50mA)
Antennin tuloliitäntä television ulkoantennille tai
kaapelitelevisioverkolle tai analogiselle signaalille.
SATELLITE
Antennin tuloliitäntä digitaalista satelliittisignaalia
varten.
Viritinasetuksista riippuen käytettävissä saattaa olla
satelliittiverkon tulo.

HDMI OUT
Television tai projektorin kytkemistä varten.
IR / AUTO CONTRAST
Liitin ensisijaiselle ulkoiselle
infrapunavastaanottimelle, jonka avulla televisiota
tai projektoria voi käyttää kaukosäätimellä.
Automaattinen kontrastinsäätö toimii vain
Bang & Olufsenin televisioissa.
NOT USED
Ei käytössä.

Suojaa virtajohto kiinnittämällä se laitteen mukana
tulleilla kaapelikannattimella ja ruuvilla.

2 x PCMCIA (CA-moduuli)
Moduuli- ja korttipaikka koodattujen digitaalisten
ohjelmien katseluun. Lisätietoja yhteensopivista
kortti- ja moduuliyhdistelmistä saat Bang & Olufsen
-jälleenmyyjältä.

Ethernet-liitäntä
Verkko-opas

Yhdistä laite Internetiin, jotta voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä ja ladata PUC (Peripheral Unit
Controller) -taulukoita. Suosittelemme, että sallit järjestelmän päivittää ohjelmiston automaattisesti.
Verkko-opas sisältää lisätietoja ulkoisten laitteiden liittämisestä ja asetusten määrittämisestä.

Asennus ja asetusten määrittäminen

STAND
Moottoroidun jalustan kytkemistä varten. Katso
verkko-oppaasta ohje jalustan kalibrointiin.

