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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. 

HomeMedia ir WebMedia funkcijos, automatinis budėjimo režimas, kanalų redagavimo 

ir pavadinimo bei kitos funkcijos išsamiau aprašytos internetiniame vadove. 

Vadovus galima rasti www.bang-olufsen.com/guides. 

Vadovai atnaujinami, kai išleidus naują programinę įrangą atsiranda naujų 

televizoriaus funkcijų arba jos pakeičiamos. 

www.bang-olufsen.com taip pat galite rasti daugiau informacijos ir aktualių DUK 

(dažniausiai užduodamų klausimų) apie savo gaminį. 

Visus techninės priežiūros klausimus pirmiausia turėtumėte pateikti savo Bang & 

Olufsen pardavėjui. 

Norėdami rasti artimiausią pardavėją, apsilankykite mūsų svetainėje... 
 www.bang-olufsen.com 

Gerb. kliente, 

Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos gali 
būti keičiami be įspėjimo. 

1.1 versija 1210 

http://www.bang-olufsen.com/guides.
http://www.bang-olufsen.com
http://www.bang-olufsen.com/guides.


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 nedėkite jokių daiktų. 
– Užtikrinkite, kad televizoriaus neaplytų, jo 

neveiktų didelė drėgmė ar šilumos šaltiniai. 
– Jūsų įsigytas televizorius yra skirtas naudoti tik 

sausoje, buitinėje aplinkoje. Jį laikykite ir 
naudokite esant 10–40 °C (50–105 °F) 
temperatūrai ir ne didesniame kaip 1 500 m  
(5 000 pėdų) aukštyje. 

– Jei televizorius buvo žemesnėje nei 5 °C (40 °F) 
temperatūroje, palikite jį kambario temperatūroje 
ir, prieš jungdami į elektros tinklą ir įjungdami, 
palaukite, kol televizoriaus temperatūra 
susilygins su įprasta kambario temperatūra. 

– Nestatykite televizoriaus tiesioginėje saulės arba 
dirbtinėje šviesoje, pavyzdžiui, prožektorių, 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. 

– ĮSPĖJIMAS: stenkitės, kad ant šios įrangos 
nelašėtų ar ji nebūtų aptaškyta, taip pat 
įsitikinkite, kad ant jos nebūtų padėta jokių 
daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

– 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 
gaminio niekada nepalikite degančių žvakių ar 
kitų atviros liepsnos šaltinių. 

– Nebandykite ardyti televizoriaus. Tokius darbus 
gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros 
tarnybos specialistai. 

– Nesutrenkite stiklo kietais ir aštriais daiktais. 
– Gaminį visiškai išjungti galima tik ištraukus 

kištuką iš maitinimo lizdo. Elektros lizdas visada 
turi būti pasiekiamas.

– Norėdami prietaisą tinkamai ir saugiai įrengti ir 
sujungti su multimedijos sistemomis, vykdykite 
instrukcijas.  

– Gaminio lipdukas yra po jungčių dangteliu.

ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro ar 
elektros smūgio pavojaus, saugokite šį 
prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. 

Žaibo simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad 
prietaiso viduje yra neizoliuotų 
pavojingos įtampos laidų, kurie  

gali sukelti elektros smūgį. 

Šauktuko simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad 
literatūroje, pateiktoje su prietaisu,  

yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų. 



Turinys 

  Kasdienis naudojimas 

6  Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas 

8  Meniu naršymas 

10 Televizoriaus žiūrėjimas 

12 Rodomos programos pristabdymas ir atkūrimas 

14 Įrašo paleidimas 

16 Trimatės televizijos žiūrėjimas 

18 HomeMedia

19 Vaizdo ir garso nustatymų keitimas 

  Įrengimas ir nustatymas 

22 Televizoriaus nustatymas 

23 Valymas 

24 Jungčių skydeliai 



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas 

Svarbu: vadovus ir DUK rasite www.bang-olufsen.com/guides 

Pasirinkite konkrečias spalvos funkcijas 

Reguliuokite garso stiprumą 
Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį 

Beo4 ekrane rodomas suaktyvintas šaltinis arba funkcija 

Naršymo mygtukas kairėn, dešinėn, aukštyn ir žemyn , ,  ir . Judėkite meniu 
paspausdami norimos krypties mygtuką 

Centrinis mygtukas naudojamas norint pasirinkti ir patvirtinti 

Pažingsniui ieškokite atgal arba pirmyn 
Palaikykite nuspaudę norėdami persukti į priekį arba atgal 

Paleiskite įrašą per įmontuotą arba prijungtą įrangą 

Įjunkite WebMedia (būtinas interneto ryšys). Daugiau informacijos ieškokite 
internetiniame vadove 

Budėjimo režimas 

Iškvieskite suaktyvinto šaltinio pagrindinį meniu 

Pristabdykite ir sustabdykite atkūrimą ar įrašymą 

Įjunkite televizorių*1 

Pasirinkite kanalus ir įveskite informaciją į ekrano meniu 

Pereikite nuo vieno kanalo prie kito 

Grįžkite atgal meniu ir Beo4 sąraše. Paspaudę ir palaikę visiškai išeisite iš meniu 

Beo4 valdymas 
Jūsų televizorių galima valdyti Beo4 su naršymo mygtuku, kaip aprašyta 

šiame darbo pradžios vadove ir internetiniame vadove, kurį rasite www.
bang-olufsen.com/guides. 

1*Beo4 mygtukai 
 

2*LIST
Skaitmeninis tekstas / MHEG

 MODE nustatymai 

Kai kurių mygtukų funkcijos gali būti pakeistos nustatymo metu. Daugiau informacijos ieškokite internetiniame vadove. 
PASTABA! Bendrosios informacijos apie nuotolinio valdymo pultelio naudojimą ieškokite su juo pateiktame vadove. 
Beo4 LIST yra daugelis mygtukų, kurie randami spustelėjus Beo6 mygtuką . 
Kai kuriose šalyse ir CA moduliuose būtina aktyvinti skaitmeninį tekstą / MHEG. Todėl Beo4 šiek tiek skiriasi. Jei ekrane 
nerodomas meniu, prieš spalvotą mygtuką turite paspausti MENU. Daugiau informacijos ieškokite internetiniame vadove.
Patikrinkite, ar Beo4 nuotolinio valdymo pultelis veikia režimu MODE 1. Žr. Beo4 internetinį vadovą.

Įjunkite teletekstą 

Papildomi Beo4 ekrane rodomi funkcijų arba šaltinių mygtukai. Judėkite sąraše*2 
naudodami  arba  

TV 

PLAY

TV

DTV

0–9

STOP

MENU

BACK

TEXT

LIST
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Šviesiai pilki mygtukai reiškia, kad turite paspausti ekrane rodomą tekstą. Tamsiai pilki mygtukai reiškia,  
kad turite paspausti aparatūros mygtuką.
Paspauskite šalia spalvos esantį ratuką, norėdami suaktyvinti tos spalvos mygtuką. 
Reiškia tą Beo6 faktinę zoną, kuriai nustatant buvo suteiktas atitinkamas pavadinimas. 
Atsižvelgiant į suaktyvintą šaltinį, ekrane rodomi įvairūs programiniai mygtukai. Norėdami suaktyvinti funkciją,  
palieskite ekraną. 

3*Apie mygtukus
 

4*Spalvoti mygtukai 
Faktinė zona 

Beo6 programiniai mygtukai

Paleiskite įrašą per įmontuotą arba prijungtą įrangą 

Pereikite prie kanalų ar įrašų 

Naršymo mygtukas kairėn, dešinėn, aukštyn ir žemyn. Judėkite meniu paspausdami 
norimos krypties mygtuką 

Budėjimo režimas 

Pažingsniui ieškokite atgal arba pirmyn 
Palaikykite nuspaudę norėdami persukti į priekį arba atgal 

Pristabdykite ir sustabdykite atkūrimą ar įrašymą 

Programinis mygtukas: norėdami pasirinkti, palieskite ekraną*3

Įjunkite šaltinį arba pasirinkite funkciją 

Centrinis mygtukas naudojamas norint pasirinkti ir patvirtinti 

Pasukite norėdami reguliuoti garso stiprumą 
Norėdami išjungti garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio rodyklę 

Iškvieskite SCENE mygtukus, pvz., Zones arba Speaker
Norėdami grįžti, paspauskite dar kartą 

Pasirinkite konkrečias spalvos funkcijas*4 
Paspauskite garso stiprumo reguliavimo ratuką šalia spalvos 

Iškvieskite skaitmenis, norėdami pasirinkti kanalą ar įvesti duomenis 
Norėdami grįžti, paspauskite dar kartą 

Grįžkite į ankstesnius Beo6 ekranus 

Grįžkite meniu atgal. Paspaudę ir palaikę visiškai išeisite iš meniu 

Beo6 valdymas 
Televizorių taip pat galite valdyti naudodami Beo6 nuotolinio valdymo 

pultelį. Jei Beo6 valdymas skiriasi nuo Beo4 valdymo, aprašymas 

pateikiamas atskirai. 

PLAY

STOP

TV 

BACK

+
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Naršykite meniu ir pasirinkite nustatymus naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu. 

Norėdami iškviesti pasirinkto šaltinio meniu, paspauskite MENU. 

Pasirinkite šaltinį ir nustatymus.

Ekranas ir meniu 

Meniu naršymas 

Informacija 
Darbo pradžios vadovas 

Pagrindinis meniu 
Darbo pradžios ir internetiniame vadove pirmiausia aprašomas Beo4 nuotolinio valdymo pultelio veikimas. 
Visada galite iškviesti pagrindinį meniu, įskaitant meniu, kuriame pateikiamos visos aktyvaus šaltinio specialiosios 
funkcijos, paspaudę MENU.

Kai kurie meniu užima daugiau vietos, nei jos yra 
televizoriaus ekrane. Tada matote tik pusę meniu 
elemento ekrano viršuje arba apačioje. Jei norite 
paprastai pereiti iš sąrašo viršaus žemyn, naudokite 
naršymo mygtuko viršutinę dalį.

Perėjimas iš vieno meniu puslapio į 
kitą

Judėkite puslapiuose Slinkdami peržiūrėkite meniu elementus

Vientisa linija rodo, 
kad pasirinkimą reikia 

atlikti naudojant 
centrinį mygtuką.

Pereinančių spalvų 
linija rodo, kad galite 
redaguoti nustatymus 
naudodami kairiąją 
arba dešiniąją naršymo 
mygtuko dalį.

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

Meniu naršymas 
Paryškinkite 
meniu / 
pakeiskite 
nustatymą 

Įveskite 
duomenis 

Iškvieskite 
antrinį meniu / 
išsaugokite 
nustatymą 

Pasirinkite 
parinktį 

Eikite atgal per 
meniu 

arba 

Palaikykite 
nuspaudę,  
kad išeitumėte 
iš meniu 

Atidarykite meniu Įjunkite televizorių 

CHANNEL LIST

CNN 1

TV 2 NEWS 2

DISCOVER 3

CWNBC 4

BBCWORLD 5

… 6

… 7

SUPER CH 8

… 9

CRIME TV 10

CINEMA 11

Wednesday 09 November, 2011

PIN CODE 

PIN CODE OFF

NEW PIN CODE

Wednesday 09 November, 2011

BACK BACK 

TV MENU 

0–9 

8

Kanalų sąrašo pavyzdys.
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Meniu ir antriniuose meniu galite iškviesti pagalbos 
tekstus su funkcijų paaiškinimais, jei jų yra. 

Bendrosios funkcijos taip pat paaiškintos meniu 
NICE TO KNOW.*1

Pagalbos tekstų iškvietimas 

Pagalbos tekstai 

1*Meniu NICE TO KNOW

Meniu SETUP galite rodyti / slėpti pagalbos tekstus naudodami mėlynąjį mygtuką. Kai kurių kalbų pagalbos tekstai galimi 
tik anglų kalba. 
Meniu pasiekite naudodami meniu SETUP. Galite paskaityti apie pagrindines funkcijas. Kai televizorius gaus programinės 
įrangos atnaujinimų (tam reikalingas interneto ryšys), naujos funkcijos bus paaiškintos čia.

Rodykite / slėpkite 
pagalbos tekstus 

Iškvieskite pagrindinį 
meniu 

Pasirinkite 
parinktį 

Iškvieskite meniu SETUP

Budėjimo režimo indikatorius trumpai sumirksi žaliai ir reiškia, kad televizorius jau 
parengtas naudoti. Jei norite sutrumpinti paleidimo laiką, žr. internetinio vadovo 
informaciją apie paleidimo nustatymus. 
Televizorius veikia budėjimo režimu, tačiau palikite jį įjungtą į maitinimo lizdą, kad būtų 
galima atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimų.
Televizorius buvo atjungtas nuo maitinimo lizdo ir turite įvesti PIN kodą. Daugiau 
informacijos apie PIN kodo sistemą rasite internetiniame vadove, esančiame 
www.bang-olufsen.com/guides.
Neatjunkite televizoriaus nuo maitinimo lizdo. Gali būti, kad aktyvinama nauja 
programinė įranga arba buvo per daug nepavykusių bandymų įvesti PIN kodą. 
Televizorius veikia budėjimo režimu ir, jei norite, galite jį atjungti nuo maitinimo lizdo. 
Tačiau taip suaktyvinsite PIN kodo sistemą.

Žalia

Dega raudona

Lėtai mirksi raudona

Greitai mirksi raudona

Nešviečia 

Televizoriuje įmontuotas budėjimo režimo 
indikatorius praneš apie televizoriaus būseną.

Budėjimo režimo indikatorius

Šaltinį galite pasirinkti tiesiog nuotoliniame 
valdymo pultelyje paspausdami tam skirtą mygtuką 
arba naudodami meniu.

Šaltinio pasirinkimas
Pasirinkite šaltinį Iškvieskite pagrindinį 

meniu 
Pasirinkite SOURCE LIST 

MENU 

MENU 
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Televizoriaus žiūrėjimas 

Atsižvelgiant į jūsų imtuvo pasirinktis, galite žiūrėti 

analoginės ir skaitmeninės antžeminės, kabelinės ir 

palydovinės televizijos kanalus. Sugrupuokite kanalus ir 

pasukite televizorių. Įrašykite įrašą standžiojo disko leistuvo-

įrašymo įrenginiu. 

Televizoriaus įjungimas 

Kanalo pasirinkimas 

Bendrojo meniu iškvietimas ir naudojimas 

Televizoriaus pasukimas

Teleteksto naudojimas 

Informacija 

Jei su jūsų televizoriumi teikiamas papildomas motorizuotas stovas ar 
sieninis laikiklis, jį galėsite pasukti naudodami nuotolinio valdymo pultelį. 

1*Spalvotosios funkcijos
2*Pradėti įrašymą iškart

Spalvotąsias funkcijas galite aktyvinti ir pirma nepaspaudę MENU, jei išjungtas skaitmeninis tekstas ir (arba) HbbTV. 
Įrašyti galima tik iš skaitmeninių kanalų ir stočių, Televizoriuje įmontuoti du imtuviniai derintuvai, todėl galite vieną 
programą žiūrėti, o kitą – įrašyti. Be to, tuo pat metu galima įrašyti dvi programas. Negalite pradėti naujo įrašo, jei 
standusis diskas yra pilnas apsaugotų įrašų. Informacijos apie įrašų užimamos vietos valdymą žr. internetiniame vadove. 

Veikimas 

Įrašymas iškart 
Galite žiūrėti kitą įrašą, šaltinį ar TV kanalą ir tuo pačiu metu įrašyti iš 
kito šaltinio.*2 

Jei tai teikia jūsų programos transliuotojas, galite iškviesti pasirinkto 
kanalo teletekstą. 

Kanalų grupių kūrimas
Jei turite daug kanalų, galite sukurti grupių, kad lengvai rastumėte 
mėgstamus kanalus. Pasiekite meniu FAVOURITES per SETUP > 
CHANNELS  > EDIT TV GROUPS.

SOURCE LIST

RECORDINGS

SETUP

RECORD 

PROGRAMME GUIDE

CHANNEL/STATION LIST

INFORMATION

CHANNEL/STATION GROUPS

SUBTITLE LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

HBBTV

ACCESS CA-UNITS

1

2

3

4

5

10

Televizoriaus funkcija

Beo4/Beo6 mygtukas
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Paspauskite 

Paspaudę iškvieskite 
STAND. 

Pasukite televizorių Pasirinkite padėtį 

PASTABA! Jei norite naudoti motorizuotą stovą arba 
sieninį laikiklį, pirmiausia turite juos sukalibruoti, žr. 
internetiniame vadove. Išsamesnės informacijos, kaip 
iš anksto nustatyti televizoriaus pasukimo padėtis, 
ieškokite internetiniame vadove. 

Paspauskite 

arba

Programų vadovas ir 
informacija

Radijas

3*Įrašo sustabdymas

Programų vadovą ir informacijos apie jį rasite internetiniame vadove,  
esančiame www.bang-olufsen.com/guides. 
Norint pasiekti režimą RADIO, pirmiausia reikia nustatyti radijo stotis.  
Žr. internetinį vadovą, 
Jei tuo pačiu metu vyksta du įrašymai, turite pasirinkti, kurį sustabdyti. 

Pasirinkite Suaktyvinkite skaičius ir pasirinkite kanalą 

arba

Paspaudę iškvieskite 
RECORD 

Sustabdykite įrašymą*3 

Pasirinkite ankstesnį kanalą (Beo6: paspauskite 
Previous) 

Paspauskite Suaktyvinkite norimą funkciją*1

arba

Pasirinkite SOURCE LIST Pasirinkite TV 

arba

Paspauskite 

Įveskite puslapio 
numerį 

Pasirinkite PAGE ir pereikite Pereikite 
puslapiuose aukštyn 
arba žemyn 

Trumpai paspauskite, kad pereitumėte  
į ankstesnį puslapį. Paspauskite ir 
palaikykite, kad išeitumėte iš teleteksto

Paspauskite 
pakartotinai, jei norite 
keisti ekrano režimą 

Pasirinkite grupę, iš kurios 
norite kopijuoti. Vykdykite 
ekrane pateikiamas instrukcijas

Dukart paspauskite, 
kad išsaugotumėte ir 
atidarytumėte grupę

Pavadinkite grupę. 
Vykdykite ekrane 
pateikiamas instrukcijas

Iškvieskite meniu 
FAVOURITES

Išsaugokite nustatymus

Paspauskite du kartus Paspauskite norėdami 
pradėti įrašymą

STOP 

BACK

… … 

MENU TV

0–9 0 

1–9 

0–9 

LIST 0–9 

MENU 

LIST

TEXT

MENU 
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Rodomos programos pristabdymas ir kartojimas 

Informacija 
1*Laiko poslinkis Laiko poslinkio atmintis yra 4 valandų. Jei programa išlieka pristabdyta, kol užsipildo buferis, turite 

paspausti PLAY, kad galėtumėte toliau įrašyti į buferį ir panaikinti seniausią turinį. Buferio turinys bus 
panaikintas, jei pakeisite šaltinį, kanalą ar stotį arba išjungsite televizorių. Daugiau informacijos apie laiko 
poslinkio buferį ieškokite internetiniame vadove. 

Standžiojo disko leistuvas-įrašymo įrenginys jums leidžia 

sustabdyti, pakartoti ir pratęsti skaitmeninės programos 

žiūrėjimą. Televizorius išsaugo su laiko poslinkiu, todėl 

būsite tikri, kad pamatysite visą programą. 

Veikimas 

Programos pristabdymas

Programų perjungimas 

Sukimas atgal arba pirmyn 

Atkūrimo pristabdymas

Tiesioginio signalo perjungimas 

Perjunkite ankstesnę arba kitą programą laiko poslinkio buferyje. 

Pristabdykite laiko poslinkio buferio turinio atkūrimą.*1 

Perėjimas į tam tikrą laiko momentą 

Atsukite arba sukite po minutę. 

Perjunkite laiko poslinkio režimą į tiesioginį signalą. 

Pasirinkite konkretų laiką, kada norite įjungti laiko poslinkio buferio 
turinį. 

Pristabdykite rodomo kanalo programą. 

Atkūrimas
Atkurkite pristabdytą programą. 

HBO     9  |   TV 

Independence Day  RATING 6  09:30  –  11:50

PROGRAM 3 / 3 PAUSE   07:10  –  10:15
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Po „Dabar rodo“ 
(punktyrinė = 
sukaupta. Balta = 
nesukaupta) 

Dabartinės 
programos 

buferyje 

Bendras 
programų 

skaičius 

Prieš „Dabar rodo“ 
(raudona = 

sukaupta. Pilka = 
nesukaupta) 

Indikatorius 
„Dabar rodo“ 

Dabartinės 
programos 

pradžios / 
sustabdymo 

laikas 

Buferio pradžios 
laikas

Atkūrimo taškas 
(„Dabar rodo“)
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PASTABA! Norėdami sužinoti, kaip į nuolatinę 
įrašymo vietą nukopijuoti turinį iš laiko poslinkio 
buferio, žr. internetinį vadovą. 

Laiko poslinkio 
parametrai

MHEG arba HbbTV

Informacijos, kada įjungiamas laiko poslinkio buferis ir kaip nustatyti jo 
parametrus, ieškokite internetiniame vadove. 
Naudodami laiko poslinkio režimą, negalite suaktyvinti MHEG arba HbbTV. 

Paspauskite

Paspauskite 

Paspauskite dukart norėdami perjungti į tiesioginį 
signalą 

Atsukite atgal arba sukite į priekį Paspauskite ir palaikykite norėdami sukti atgal arba į priekį

arba

Paspauskite ir palaikykite norėdami perjungti ankstesnę arba kitą programą 

Norėdami grįžti į tiesioginį signalą, dar kartą pasirinkite šaltinį, 
pvz., televizorių.

Atkurkite 

Sulėtintas atkūrimas. Paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte greitį 

Pasirinkite laiko tašką

Paspauskite šaltinio mygtuką, kad būtų fiksuojamas šaltinio laiko 
poslinkis 

arba

STOP 

PLAY

STOP 

STOP … 

0–9
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Įrašo paleidimas 

Įrašo informacija 

Pristabdykite bei sustabdykite 
atkūrimą

  

Pasirinkus norimą atkurti įrašą, rodoma informacijos juosta. Juosta pašalinama automatiškai arba paspaudus mygtuką 
BACK. Visi įrašai yra suglaudinto formato, o norint peržiūrėti pasirinkto įrašo informaciją meniu HARD DISK CONTENT, 
reikia paspausti mėlyną mygtuką. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad pašalintumėte informaciją. Norėdami sustabdyti 
vykdomą įrašymą, pažymėkite įrašą ir paspauskite geltoną mygtuką. 
Kai vaizdas ekrane lieka nepakitęs 8 minutes, televizoriaus ekranas automatiškai nublanksta. 

Standžiojo disko leistuvas-įrašymo įrenginys jums leidžia 

atkurti ir naršyti skaitmeninių programų įrašus. 
Veikimas 

Standžiojo disko leistuvo-įrašymo įrenginio įjungimas 

Įrašų perjungimas 

Perėjimas į tam tikrą laiko momentą 

Sukimas atgal arba pirmyn 

Standžiojo disko leistuvo-įrašymo įrenginio išjungimas 

Pereikite prie  ankstesnio arba kito įrašo kategorijoje. 

Atsukite atgal arba sukite po minutę. 

Atkūrimo pristabdymas arba sustabdymas 

Pasirinkite konkretų laiką, kada norite įjungti įrašą. 

Pristabdykite arba sustabdykite įrašo atkūrimą 

Įrašo pasirinkimas ir paleidimas 

Informacija 

Standžiojo disko leistuvo-įrašymo įrenginio paleidimas šiek tiek 
užtrunka. 

Atkūrimo režimu galite suaktyvinti meniu HARD DISK CONTENT, 
paspaudę ir palaikę mygtuką PLAY arba vidurinį mygtuką.

HARD DISC CONTENT  4/12 | ALL

playcategorydeletename 12:45infooptions

Ally Drama 11:46 07 MAR 12 0:50

Angels and Demons Film 12:59 06 MAR 12 1:20

Dark Blue | EXPIRES Film 11:58 02 MAR 12 1:30

Independence Day | KEEP Film 13:00 01 MAR 12 0:45

Captain Planet Documentary 10:55 29 FEB 12 1:30

Catch me if you can Drama 17:30 28 FEB 12 1:30
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Saugyklos talpos būsena 

Peržiūrėta įrašo dalis 

Įrašymo trukmė 

Įrašo numeris ir 
bendras įrašų 

skaičius 

Dabartinė 
kategorija arba 
rodinys 

Peržiūra – 
kanalų 

įrašams  

Įrašas apsaugotas, 
kad nebūtų 
automatiškai 
panaikintas

Įrašas 
netrukus 

nustos galioti
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Atkūrimas 

Apsaugos nuo vaikų 
užraktas

Kai pasirenkate įrašą, televizorius automatiškai pradeda leisti įrašą nuo tos vietos, 
kur jis buvo paskutinį kartą sustabdytas. Kai peržiūrite įrašą iki galo, jis atkuriamas 
iš pradžių. 
Jei norite atkurti įrašą su įjungtu apsaugos nuo vaikų užraktu, turite įvesti keturių 
skaitmenų prieigos kodą. Šio įrašo peržiūra nerodoma. Informacijos apie 
apsaugos nuo vaikų užrakto nustatymą ieškokite internetiniame vadove. 

PASTABA! Sustabdžius įrašymą, iškviečiamas meniu 
HARD DISC CONTENT. Viršuje esanti juosta rodo, 
kiek standžiojo disko vietos yra užpildyta. Ar įrašas 
apsaugotas, nurodo |KEEP. Daugiau informacijos 
apie apsaugą  ieškokite internetiniame vadove. 

Pasirinkite įrašymo šaltinį. Paskutinis žiūrėtas, naujausias ar vykstantis įrašas automatiškai paleidžiamas 

Atsukite atgal arba 
sukite į priekį 

Pakeiskite šaltinį 

arba 

Pereikite prie ankstesnio arba kito įrašo 

Pasirinkite RECORDINGS ir atidarykite meniu 
HARD DISK CONTENT 

Pasirinkite įrašą Paleiskite įrašą 

SustabdykiteSulėtintas atkūrimas. Paspauskite dar kartą, 
kad pakeistumėte greitį 

Pristabdykite 

Suaktyvinkite skaitmenis Pasirinkite laiko tašką

Paspauskite ir palaikykite norėdami sukti atgal arba į priekį 

Išjunkite TV 

Pasirinkite dabartinę 
kategoriją arba rodinį 

TV

STOP STOP

V.MEM

MENU

0–9
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3D televizijos žiūrėjimas 

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

Galite pagerinti televizijos programų, pvz., filmų, sporto laidų arba laidų apie gamtą, 

žiūrėjimą, naudodami 3D technologiją. 

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. 

Svarbi 3D vaizdo 
žiūrėjimo sveikatos ir 

saugos informacija

Žiūrint 3D televiziją, kai kuriems žiūrovams gali atsirasti nemalonių simptomų, pvz., svaigulys, pykinimas ir galvos skausmas. Jei 
pajutote tokius simptomus, nebežiūrėkite 3D televizijos, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite. Ilgai žiūrint 3D televiziją gali pervargti 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 3 metų 3D televizijos žiūrėti nerekomenduojama. 

Pasirinkite meniu 3D 
DISPLAY 

Iškvieskite meniu 
PICTURE 

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 

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. 

3D / 2D 

16
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Dviejų ekranų funkcija

Subtitrai

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. 

Gretutinis 3D signalas 
konvertuojamas į 3D 
atvaizdavimą visame 
ekrane sudedant du 
atvaizdus horizontaliai 

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

SIDE BY SIDE 3D TOP/BOTTOM 3D 

Gretutinis 3D signalas 
konvertuojamas į 2D 
atvaizdavimą visame 
ekrane sudedant vieną 
atvaizdą horizontaliai 

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

Įprastas 2D TV vaizdas 
rodomas nekonvertavus 

STANDARD 2D SIDE BY SIDE 2D TOP/BOTTOM 2D 

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

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

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. 

17



1*Beo4 LIST

Saugojimo įrenginiai
Prieiga prie HOMEMEDIA šaltinio

Palaikomas formatas

Iškvieskite H.MEDIA Beo4 meniu LIST. Jei nėra mygtuko, meniu SETUP medijos naršyklei HomeMedia 
galite priskirti kitą mygtuką.
Galite prijungti, pavyzdžiui, USB įrenginius ir standžiuosius diskus, prijungiamus per USB ar eternetą.
Galite iškviesti pagrindinį meniu, pasirinkti SOURCE LIST, išryškinti HOMEMEDIA ir paspausti centrinį 
mygtuką, kad suaktyvintumėte HomeMedia. 
Palaikomi formatai išvardyti www.bang-olufsen.com/guides.

HomeMedia

Galite leisti muzikos ir vaizdo failus ir naršyti nuotraukas, saugomas saugojimo 

įrenginyje arba gaminyje, prijungtame naudojant medijos serverį, kuriame 

įgalintas DLNA / UPnP. Daugiau informacijos apie jungtis ir funkcijas rasite 

internetiniame vadove, esančiame www.bang-olufsen.com/guides.

Nuotraukų naršymas

Muzikos klausymasis

HomeMedia naudojimas
Iškvieskite H.MEDIA Beo4 ekrane*1

Pasirinkite įrenginį, 
kuriame saugoma 
muzika

Pasirinkite įrenginį, 
kuriame saugomos 
nuotraukos

Pereikite nuo 
ankstesnės prie 
paskesnės 
nuotraukos

Naršykite failus  
ir aplankus, 
paspauskite 
norėdami pradėti 
skaidrių 
demonstraciją

Naršykite failuose 
arba pereikite nuo 
vieno garso takelio 
prie kito Pasirinkite 
muzikos failą, kad 
pradėtumėte leisti

Pristabdykite Tęskite atkūrimą Grįžkite meniu atgal 
arba palaikykite 
nuspaudę, kad 
sugrįžtumėte į 
medijos naršyklės 
pagrindinį meniu

Pasirinkite aplanką, kuriame yra norima klausytis 
muzika.

Pasirinkite aplanką, kuriame yra norimos žiūrėti 
nuotraukos.

Kai prie televizoriaus prijungiate saugojimo įrenginį, 
jis automatiškai aptinka šaltinį ir paklausia, ar norite 
naršyti jo turinį.
Meniu HOMEMEDIA galite pasiekti ir iš meniu SETUP.

Vaizdo įrašų failų atkūrimas
Pasirinkite įrenginį, 
kuriame saugomi 
vaizdo įrašų failai

Sukite po minutę. Norėdami persukti, 
palaikykite nuspaudę. Paspauskite dar 
kartą, kad pakeistumėte greitį

Naršykite failus  
ir aplankus, 
paspauskite, kad 
atidarytumėte

Pasirinkite aplanką, kuriame yra norimi žiūrėti 
vaizdo įrašų failai.

Informacija 

Pristabdykite

Tęskite atkūrimą

STOP PLAY BACK 

H.MEDIA 

STOP 

PLAY 
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Garso ir vaizdo nustatymų keitimas

Žiūrėdami televizorių galite reguliuoti garso ir vaizdo nustatymus. Daugiau 

informacijos apie šiuos nustatymus rasite internetiniame vadove, esančiame  

www.bang-olufsen.com/guides.

Vaizdo formato pasirinkimas 
Meniu SOURCE LIST SETUP galite kiekvienam 
šaltiniui nustatyti vaizdo formatą, kuris bus 
naudojamas kiekvieną kartą suaktyvinus šį šaltinį. 
Laikinai galite pasirinkti ir kitą vaizdo formatą. 

Beo6 pasirinkite iš galimų vaizdo 
formatų, pvz., Auto 

Vaizdo režimų pasirinkimas 
Galite suaktyvinti skirtingus vaizdų režimus, skirtus 
naudoti su skirtingais programų tipais. Pasirinkus 
šaltinio vaizdo režimą, jis išsaugomas tik tol, kol 
išjungiate televizorių ar įjungiate kitą šaltinį. 
Meniu SOURCE LIST SETUP galite kiekvienam 
šaltiniui nustatyti vaizdo režimą, kuris bus 
naudojamas kiekvieną kartą suaktyvinus šį šaltinį. 

Garso režimų pasirinkimas
Televizoriuje yra keli garso režimai, optimaliai 
pritaikyti skirtingų tipų programoms. 
Meniu SOURCE LIST SETUP galite kiekvienam 
šaltiniui nustatyti garso režimą, kuris bus 
naudojamas kiekvieną kartą suaktyvinus šį šaltinį. 

Iškvieskite garso režimus televizoriaus 
ekrane ir pasirinkite režimą. Jei 
prisimenate norimo režimo numerį, 
paspaudę SOUND spauskite 
skaitmenis nuo 1 iki 9

Iškvieskite vaizdo režimus 
televizoriaus ekrane ir pasirinkite 
režimą. Jei prisimenate norimo 
režimo numerį, paspaudę PICTURE 
spauskite skaitmenis nuo 1 iki 3

Beo6 pasirinkite iš galimų vaizdų 
režimų, pvz., Movie

Beo6 pasirinkite iš galimų garso 
režimų, pvz., Speech

Iškvieskite vaizdo formatus 
televizoriaus ekrane ir pasirinkite 
formatą. Jei prisimenate norimo 
formato numerį, paspaudę FORMAT 
spauskite skaitmenis nuo 1 iki 6

Perjunkite 
vieną formatą 
į kitą

Perkelkite 
vaizdą, jei 
įmanoma

Perjunkite vieną  
režimą į kitą

Perjunkite vieną režimą 
į kitą

Speech 

Picture … 

LIST SOUND 

LIST PICTURE 

1–9 

1-3 

P.Format LIST FORMAT 1-6 

Sound …

Movie

Picture … Auto 
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Televizoriaus nustatymas 

Svarbu 
Kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją, palikite pakankamai vietos aplink ekraną. Televizoriui perkaitus 
(budėjimo režimo indikatorius mirksi, o ekrane pasirodo įspėjimas), įjunkite televizoriaus budėjimo režimą, 
tačiau neišjunkite, kad televizorius atvėstų.
Jei priekinis ekrano stiklas įtrūktų, įskiltų ar kitaip būtų pažeistas, jį reikia nedelsiant pakeisti. Nepakeitus 
sugadinto stiklo, galima susižeisti. Keičiamąjį priekinio ekrano stiklą galite užsisakyti iš savo Bang & 
Olufsen pardavėjo. 

Ventiliacija

Priekinis stiklas 

Kol sieninį laikiklį arba stovo laikiklį tvirtinsite prie 
televizoriaus galinės dalies, rekomenduojame 
televizorių laikyti pakuotėje.

Nustatykite, kokiu didžiausiu kampu bus galima 
pasukti televizorių ant motorizuoto stovo arba 
sieninio laikiklio. Atsižvelgiant į jūsų nustatymus, 
sieninį laikiklį be variklio rankomis galima pasukti 
90˚ kampu kairėn arba dešinėn. Nepamirškite 
aplink televizorių palikti pakankamai vietos, kad 
galėtumėte laisvai pasukti. 

Yra keli televizoriaus pastatymo būdai. Informacijos 
apie galimus stovus ir sieninius laikiklius ieškokite 
www.bang-olufsen.com arba kreipkitės į Bang & 
Olufsen pardavėją. 

Dėl jo svorio kelti ar kitaip judinti televizorių gali tik 
kvalifikuotas asmuo, naudojantis tinkamą įrangą.

Kaip elgtis 

Sieninis laikiklis ir stovas 

Pastatymo galimybės 

Yra keli televizoriaus pastatymo būdai. Vadovaukitės pateiktais pastatymo ir 

prijungimo nurodymais. 

22



Įre
ng

im
as

 ir
 n

us
ta

ty
m

as
 

Priežiūra 
Ekranas 

Korpusas ir pulteliai 

Nenaudokite alkoholio
 

Įprastinę priežiūrą, pvz., valymą, turi atlikti pats vartotojas. 
Naudokite švelnų langų valymo skystį ir nepalikdami ruožų ar pėdsakų švelniai nuvalykite ekraną. Kai kurios mikropluošto 
šluostės dėl savo abrazyvinių savybių gali pažeisti optinę dangą. 
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. 
Televizoriaus dalims valyti nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių. 

Valymas 

Laidus iš kiekvienos pusės suriškite į ryšulį ir 
pritvirtinkite kiekvienoje pusėje arba viduryje 
atsižvelgdami į sieninio laikiklio arba stovo vietą. 

Jei naudojate motorizuotą stovą arba sieninį 
laikiklį, prieš surišdami laidus laidų juostelėmis į 
tvarkingą ryšulį, pasirūpinkite, kad laidai nebūtų 
per daug įtempti ir leistų pasukti televizorių į bet 
kurią pusę. 

Suraskite jungčių skydelį ir kitus svarbius 
elementus: 

Kai televizorius padėtas ant sieninio laikiklio arba 
stovo, galite uždėti garsiakalbio dangtelį. 
Laikykite garsiakalbio dangtelį abiem rankomis ir 
smeigtukus pirmiausia perkiškite pro angas apačioje. 
Atsargiai perkiškite smeigtukus pro angas viršuje ir 
paspauskite žemyn.

Valant garsiakalbio dangtelį rekomenduojama 
nuimti. Venkite purkšti skystį tiesiogiai ant ekrano, 
nes taip galite pažeisti garsiakalbius, geriau naudokite 
minkštą šluostę. 
Atsargiai nuimkite garsiakalbio dangtelį prilaikydami 
iš šono ir apačios. 

1 Sieninio laikiklio montavimo atramos. 
2 Stovo montavimo atramos. 
3 Pagrindinio jungčių skydelio dangteliai. 

Norėdami nuimti dangtelio dalis, ištraukite 
laikydami už apačios. 

4 Lizdas, skirtas laikinosioms jungtims. Paspauskite 
viduryje, jei norite atidaryti. 

Atsižvelgdami į išdėstymą, perkiškite laidus per 
angą dangtelio viduryje arba iš abiejų jungties 
skydelio pusių.

Laidų sujungimas

Apžvalga 

Garsiakalbio dangtelio pritvirtinimas

3 3 3
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Jungčių skydeliai 

Kiekvienas įrenginys, kurį prijungiate prie pagrindinio jungčių skydelio, turi būti 

užregistruotas meniu SOURCE LIST SETUP. Įrenginys, kurį prijungiate prie viršutinio 

jungčių skydelio, gali būti užregistruotas meniu SOURCE LIST SETUP. 

Informacija 
Sujunkite ~ lizdą, esantį pagrindiniame televizoriaus jungčių skydelyje, su 
elektros lizdu. Televizorius veikia budėjimo režimu ir yra parengtas naudoti. 
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. 

~ – Maitinimo tinklas 
Maitinimo tinklo jungtis. 

PL 1–5 (Power link) 
Skirta išorinių garsiakalbių jungčiai nustačius erdvinį 
garsą. Daugiau informacijos ieškokite 
internetiniame vadove. 

MONITOR CONTROL 
Kol kas ši funkcija nenaudojama. 

PUC 1–3 A+B 
Skirta IR valdymo pultelio signalams, nukreiptiems į 
išorinę įrangą, prijungtą prie HDMI IN arba AV IN 
lizdo. Leidžia valdyti prijungtus ne Bang & Olufsen 
įrenginius Bang & Olufsen nuotolinio valdymo 
pulteliu.  

CTRL (1–2) 
Kol kas ši funkcija nenaudojama. 

EXT. IR 
Kol kas ši funkcija nenaudojama. 

HDMI IN (1–5) 
High Definition Multimedia Interface leidžia 
prijungti daug skirtingų vaizdo šaltinių, pvz., 
skaitmeninius priedėlius, multimedijos grotuvus, 
Blu-ray grotuvus ar asmeninius kompiuterius. 

AV IN 
Skirta analoginės vaizdo įrangos jungčiai. 

S/P-DIF IN 
Skaitmeninės garso įvesties lizdas, pvz., 
kompiuterio. 

USB ( ) 
Skirtas USB įrenginiui prijungti ir skaitmeninėms 
nuotraukoms, vaizdo įrašams ar muzikos failams 
naršyti. 

 Eternetas*1

Lizdas, skirtas jungtis prie interneto. Norėdami 
gauti atnaujinimų, turite gauti WebMedia ir PUC 
atsisiuntimų prieigą. 

1*Įsitikinkite, kad sujungti gaminio ir skirstytuvo 
laidai neišeina iš pastato, kad išvengtumėte 
kontakto su aukšta įtampa.

Maitinimo laidas ir 
kištukas 

PL 5 PL 4
MONITOR
CONTROL

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B EXT. IR

PL 3 PL 2 PL1 PUC 3 A+B
CTRL 3 CTRL 2 CTRL 1

12345

S/P-DIF
IN

 
STAND

AV
IN

CHIPSIDE

CHIPSIDE

AERIAL SATELLITECOMMON INTERFACE
2 1

24



Įre
ng

im
as

 ir
 n

us
ta

ty
m

as
 

Laikinosios jungtys

Eterneto jungtis

Internetinis vadovas 

Galite prijungti ausines ir klausytis programos arba galite prijungti vaizdo kamerą ir per televizorių žiūrėti 
ja nufilmuotą medžiagą. 
Prijunkite televizorių prie interneto, kad gautumėte programinės įrangos atnaujinimų ir atsisiųstumėte 
Peripheral Unit Controller (PUC) lentelių. Rekomenduojama nustatyti televizorių, kad programinė įranga 
būtų atnaujinama automatiškai.
Internetiniame vadove yra daugiau informacijos apie išorinės įrangos nustatymą ir prijungimą.

STAND 
Skirta motorizuotam stovui arba sieniniam lizdui 
prijungti. Kaip sukalibruoti stovą ar sieninį laikiklį, 
žr. internetinį vadovą. 

AERIAL 
Antenos įvesties lizdas, skirtas išorinei antenai arba 
kabelinės TV tinklui prijungti ar analoginiam 
signalui. 

SATELLITE (1–2) 
Antenos įvesties lizdai skaitmeniniam palydoviniam 
signalui. 
Atsižvelgiant į jūsų imtuvo pasirinktis, galite turėti 
vieną, du palydovinio signalo lizdus arba nė vieno. 

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

Lizdai, skirti laikinosioms jungtims 

HDMI IN (6)
Papildomų vaizdo įrengimų HDMI IN prijungimas. 
Taip pat galima prijungti vaizdo kamerą arba 
žaidimų konsolę.

PHONES ( )
Skirta stereofoninėms ausinėms prijungti. 

> Norėdami išjungti garsiakalbių garsą, paspauskite 
mygtuko   vidurį. (Beo6: staigiu judesiu 
pasukite garsumo reguliavimo ratuką prieš 
laikrodžio rodyklę). 

> Paspauskite  arba  , jei norite reguliuoti ausinių 
garsą. (Beo6: pasukite garsumo reguliavimo 
ratuką bet kuria kryptimi). 

> Norėdami atkurti garsiakalbių garsą, paspauskite 
garsumo mygtuko   vidurį. (Beo6: staigiu 
judesiu pasukite garsumo reguliavimo ratuką 
prieš laikrodžio rodyklę). 

PASTABA! Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti 
pažeista klausa! 

USB ( ) 
Skirtas USB įrenginiui, pvz., medijos naršyklei 
(HomeMedia), prijungti ir skaitmeninėms nuotraukoms, 
vaizdo įrašams ar muzikos failams naršyti. 

Rekomenduojame prijungti televizorių prie interneto, kad gautumėte programinės 

įrangos atnaujinimų ir atsisiųstumėte Peripheral Unit Controller (PUC) lentelių.  

PUC lentelės leidžia valdyti prijungtus ne Bang & Olufsen gaminius Bang & Olufsen 

nuotolinio valdymo pulteliu.

6
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Paspauskite, kad atidarytumėte dangtelį ir 
galėtumėte pasiekti HDMI IN, ausines ir USB lizdus. 
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte dangtelį.



Bang & Olufsen deklaruoja, kad šis televizorius su 
WLAN atitinka 1999/5/EB direktyvos pagrindinius 
reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties 
deklaraciją rasite www.bang-olufsen.com/guides. 
Daugiau informacijos ieškokite www.bang-olufsen.
com/guides. 

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. 

Šis įrenginys turi būti sumontuotas ir veikti 
mažiausiai 20 cm atstumu tarp jūsų kūno ir 
antenos.

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. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos  
(EEĮA) – aplinkosauga 

Šis gaminys atitinka visame pasaulyje taikomus aplinkosaugos teisės aktus. 

Beo4

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 
Digital Surround and the DTS 
logos are trademarks of DTS, Inc. 
Product includes software. © DTS, 
Inc. All Rights Reserved.

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.
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