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Vážený zákazníku

Tato příručka obsahuje dodatečné informace o vašem zařízení a podrobněji 

popisuje některé jeho vlastnosti a funkce uvedené v rychlé příručce.  

Mimo jiné zde najdete informace o nastavení, způsobu ovládání zařízení  

Bang & Olufsen dálkovým ovladačem a o nastavení kabelového nebo 

bezdrátového připojení.

Tato příručka bude pravidelně aktualizována, aby obsahovala např. nové 

vlastnosti a funkce zpřístupněné aktualizacemi softwaru. Když bude 

televizor vybaven novými vlastnostmi a funkcemi, jejich popis najdete  

i v položce NICE TO KNOW v nabídce SETUP.

Další informace o vašem zařízení můžete najít v části Nejčastější dotazy  

na stránce www.bang-olufsen.com/customerservice.

http://www.bang-olufsen.com/customerservice
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O příručce

Přímá aktivace režimů obrazu pomocí 

dálkového ovladače Beo4 … 

Stiskněte pro otevření nabídky 

PICTURE na displeji ovladače 

Beo4 

Stiskněte pro výběr režimu 

obrazu 

Procházejte mezi režimy

Stiskněte a podržte pro ukončení 

nabídky PICTURE na displeji

Tato nabídka hierarchicky znázorňuje 

otevření nabídky, ve které můžete 

provádět různá nastavení. Stiskněte 

MENU na dálkovém ovladači a navigačním 

tlačítkem dolů a středovým tlačítkem 

vyberte a otevřete nabídku. 

Pokud jsou k dispozici texty nápovědy, 

můžete je otevřít stiskem modrého 

tlačítka na dálkovém ovladači.

Ovládání dálkovým ovladačem

V případě potřeby bude zobrazeno 

ovládání dálkovým ovladačem. 

– Tmavě šedé tlačítko označuje 

hardwarové tlačítko, které musíte 

stisknout. 

– Světle šedé tlačítko označuje 

softwarové tlačítko dálkového 

ovladače Beo4/Beo6. Pro otevření 

stiskněte tlačítko LIST na ovladači 

Beo4. (Ovladač Beo6: Stiskněte ). 

Tlačítko se zobrazí na displeji ovladače 

Beo4/Beo6. 

– Navigační tlačítko je označeno 

symbolem  a označuje směr, 

kterým musíte posunout navigační 

tlačítko. 

– Středové tlačítko je označeno 

symbolem  a používá se tehdy, když 

musíte stisknout středové tlačítko. 

Ovládání nabídek

LIST

PICTURE

1 – 3

BACK

Příklad ovládání dálkovým ovladačem Beo4. 

Pokračování …

Příklad ovládání nabídky. 

  MENU    
  SETUP    
  SOUND    
   …    
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>> O příručce

U dálkového ovladače Beo4 s navigačním 

tlačítkem slouží pohyby středového 

tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo  

k procházení nabídek. Volby a nastavení  

v nabídkách potvrdíte stiskem středového 

tlačítka. 

Při zapnutém televizoru stiskem tlačítka 

MENU otevřete překryvnou nabídku. 

Stiskem tlačítka BACK procházíte 

nabídkami zpět. 

Stiskem a podržením tlačítka BACK 

nabídky ukončíte. 

Pamatujte, že ovladač Beo4 musí být 

nastaven v režimu 1. Více informací 

najdete v on-line příručce dálkového 

ovladače Beo4. Nemůžete použít 

dálkový ovladač Beo4 bez navigačního 

tlačítka. 

Dálkový ovladač Beo4 s navigačním tlačítkem

Dálkový ovladač Beo6

Pokud televizor ovládáte dálkovým 

ovladačem Beo6, v nabídkách se 

posunujete pohyby středového tlačítka 

nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Volby  

a nastavení v nabídkách potvrdíte 

stiskem středového tlačítka. 

Při zapnutém televizoru stiskem tlačítka 

Menu otevřete překryvnou nabídku. 

Stiskem tlačítka BACK procházíte 

nabídkami zpět. 

Stiskem a podržením tlačítka BACK 

nabídky ukončíte. 

Nezapomeňte, že po přidání nových 

zařízení do vašeho systému by měl  

být dálkový ovladač Beo6 znovu 

nakonfigurován. 

Aplikace BeoRemote slouží k ovládání 

televizoru pomocí tabletu a je užitečná 

zejména pro procházení webových stránek 

nebo aplikací pomocí funkce WebMedia.*1 

Váš televizor i tablet musí být ve stejné 

síti a funkce WAKE ON WLAN nebo 

WAKE ON LAN musí být nastavena na 

ON, viz nabídka NETWORK televizoru. 

To umožňuje zapnout televizor  

z pohotovostního režimu. Pamatujte, 

že se nepatrně zvýší spotřeba energie  

v pohotovostním stavu.

Aplikace BeoRemote je obdobou 

dálkového ovladače Beo4. Nicméně 

nepodporuje všechny funkce nabídky 

LIST ovladače Beo4.

Klepnutím na ikonu nabídky (   ) 

otevřete nabídku televizoru. Navigační 

panel (   ) funguje jako navigační tlačítko 

ovladače Beo4. Klepněte doprostřed pro 

výběr nastavení. Přejděte na možnosti 

seznamu pro aktivaci funkcí televizoru.

Pro pohyb zpět nabídkami klepněte na 

. 

Pro ukončení nabídek podržte . 

BeoRemote má rychlého průvodce, 

který popisuje základní funkce aplikace 

(najdete jej v nabídce SETTINGS).

Pamatujte, že první nastavení se musí provést 

pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. 

Aplikace BeoRemote vyžaduje, aby byl 

televizor připojen v síti.

Aplikace BeoRemote

ST
OP PLAY

BACK

Středové a 

navigační 

tlačítko

Středové a 

navigační 

tlačítko

Váš tablet a televizor musí být ve stejné síti, 

abyste mohli použít aplikaci BeoRemote.

1*BeoRemote podporuje tablety s operačním 

systémem iOS (nejnovější verze iOS) a Android 

(verze 3.2 nebo vyšší).

iOS 

Android 
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Nastavení poloh pro otáčení televizoru 

Televizor je vybaven volitelným 

motoricky poháněným stojanem 

nebo nástěnným držákem, který 

můžete ovládat pomocí dálkového 

ovladače. 

Televizor lze nastavit i tak, že se 

při každém zapnutí automaticky 

otočí do vaší oblíbené sledovací 

polohy. Může se otočit do jiné 

polohy, když například 

posloucháte připojené rádio,  

a po vypnutí se může otočit zpět 

do pohotovostní polohy. Můžete 

nastavit i další polohy stojanu 

pro jiné pozice poslechu nebo 

sledování. 

Pokud je váš televizor vybaven 

motoricky poháněným stojanem, 

můžete stojan natáčet a sklápět  

i rukou. 

Vyberte si jednu polohu pro zapnutí 

televizoru, jednu pro režim zvuku  

a jednu pro vypnutí televizoru. Můžete 

si rovněž nastavit polohy stojanu dle 

vlastního výběru, například když si čtete 

v křesle nebo když sedíte u jídelního stolu. 

Polohy stojanu můžete ukládat, 

pojmenovávat nebo odstraňovat v nabídce 

STAND POSITIONS.

Chcete-li uložit aktuální polohu stojanu do 

prázdného pole polohy stojanu, po výběru 

příslušného pole stiskněte středové tlačítko. 

Potom polohu stojanu můžete pojmenovat.

Polohy stojanu STANDBY, VIDEO a AUDIO 

nelze přejmenovat nebo odstranit. Dále 

nemůžete pojmenovat pole, u kterých není 

uložena poloha stojanu. Prázdná pole jsou 

označena symbolem <…>. V některých 

jazycích si musíte vybrat z přednastavených 

názvů. 

Přednastavené polohy stojanu 

Pokud je váš televizor vybaven motoricky 

poháněným stojanem nebo nástěnným 

držákem, při prvním nastavení budete 

vyzváni ke kalibraci vnějších mezních 

poloh motorického pohybu. Motorický 

pohyb televizoru nebude funkční, dokud 

nebude dokončen kalibrační postup. 

Pokud někdy později televizor přemístíte, 

například do rohu, může být zapotřebí 

znovu provést kalibraci motorického 

pohybu. 

V závislosti na vašem vybavení, můžete 

otevřít nabídku poloh stojanu nebo poloh 

nástěnného držáku.

Kalibrace motorického pohybu 

  MENU    
  SETUP   
  STAND   
   STAND POSITIONS    
    …

MENU     
  SETUP   
  STAND   
   STAND ADJUSTMENT 

Proces kalibrace umožňuje nastavit 

maximální úhel, o který se televizor  

může otáčet – doleva a doprava. 
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Zapojení

Připojovací panel televizoru 

umožňuje zapojení vstupních 

signálních kabelů a řady 

doplňkových zařízení, jako jsou 

videopřehrávač nebo hudební 

systém. 

Všechna zařízení připojená k těmto 

konektorům musí být registrována 

v nabídce SOURCE LIST SETUP. 

Více informací najdete na straně 13. 

Než k televizoru připojíte jakékoli 

zařízení, nezapomeňte televizor odpojit 

od síťového napájení. Výjimkou je 

připojení zdroje do konektoru 

HDMI IN nebo USB. 

V závislosti na typu zařízení 

připojovaného k televizoru můžete 

potřebovat různé kabely a adaptéry. 

Kabely a adaptéry jsou k dispozici  

u prodejce Bang & Olufsen. 

V závislosti na možnostech vašeho tuneru 

můžete mít buď jeden, dva nebo žádný 

satelitní vstup. 

Pokud používáte volitelný rekordér s pevným 

diskem, musíte použít konvertor LNB s dvěma 

výstupy. Pokud přijímáte signály z více než 

jedné satelitní antény, musíte rovněž použít 

přepínač DISEqC. Více informací vám sdělí 

prodejce produktů Bang & Olufsen. 

Reproduktory 

Používejte reproduktory Bang & Olufsen 

BeoLab. Kabely jsou k dispozici u prodejce 

Bang & Olufsen. 

Pokud je váš televizor vybaven 

bezdrátovým modulem Power Link … 

K získání nejlepšího možného bezdrátového 

připojení se doporučuje umístit všechny 

bezdrátové reproduktory do vzdálenosti  

9 metrů od televizoru. 

Před televizor ani před bezdrátové reproduktory 

neumisťujte žádné překážky, jinak by mohlo 

docházet k rušení bezdrátového připojení. 

Bezdrátové reproduktory by se měly umístit 

do jedné místnosti a být viditelné od televizoru. 

V příručce k reproduktorům zjistíte, zda váš 

reproduktor lze připojit bezdrátově. 

Zařízení s výstupem HDMI™ 

Zařízení s výstupem HDMI, například set-top 

box, lze připojit do libovolného z konektorů 

HDMI v televizoru. Další informace o nastavení 

připojeného zařízení najdete na straně 13. 

Nakonfigurovaný zdroj lze vybrat 

nakonfigurovaným tlačítkem zdroje nebo  

v nabídce SOURCE LIST. Pokud televizor 

detekuje nenakonfigurovaný zdroj, budete 

mít na výběr tři možnosti: žádnou akci, 

zobrazit zdroj nebo nakonfigurovat zdroj. 

Připojené zařízení lze ovládat jeho vlastním 

dálkovým ovladačem nebo si můžete stáhnout 

tabulku PUC, je-li k dispozici, a použít 

k ovládání dálkový ovladač Bang & Olufsen, 

viz strana 48. 

Pokud potřebujete resetovat televizor  

na výchozí nastavení, otevřete nabídku 

REGIONAL SETTINGS a vyberte jinou zemi. 

Budete vyzváni k potvrzení resetování. Dojde 

k vymazání všech nastavení a budete muset 

provést prvotní nastavení podle pokynů na 

obrazovce.

SATELLITE 1–2

AERIAL

PL 1-5

PL 1-5
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>> Zapojení 

Připojení digitálních zdrojů 

Můžete připojit externí zdroje HDMI, 

např. set-top box, počítač nebo herní 

konzoli. Všechna zařízení připojená  

k televizoru můžete nakonfigurovat, 

 viz strana 13. 

V závislosti na typu zařízení připojovaného  

k televizoru můžete potřebovat různé kabely 

a adaptéry. Pokud máte více než dva typy 

zařízení, která potřebují konektor PUC, 

musíte si zakoupit dodatečný kabel PUC. 

Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce 

Bang & Olufsen. 

Připojení set-top boxu 

> Zapojte kabel do příslušného konektoru na 

set-top boxu. 

> Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na 

televizoru. 

> Abyste mohli set-top box ovládat dálkovým 

ovladačem, zapojte infračervený vysílač do 

jednoho z konektorů PUC a připojte jej  

k infračervenému přijímači set-top boxu. 

Více informací o infračervených vysílačích 

najdete na straně 11.

> Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte 

zdroj.

Připojení DVD/Blu-ray přehrávače 

> Zapojte kabel do příslušného konektoru  

na DVD/Blu-ray přehrávači. 

> Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na 

televizoru. 

> Abyste mohli DVD/Blu-ray přehrávač ovládat 

dálkovým ovladačem, zapojte infračervený 

vysílač do jednoho z konektorů PUC  

a připojte jej k infračervenému přijímači 

DVD/Blu-ray přehrávače. Více informací  

o infračervených vysílačích najdete na 

straně 11.

> Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte 

zdroj.

Připojení herní konzole 

> Zapojte kabel do příslušného konektoru na 

herní konzoli. 

> Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na 

televizoru. 

> Abyste mohli herní konzoli ovládat dálkovým 

ovladačem, zapojte infračervený vysílač do 

jednoho z konektorů PUC a připojte jej  

k infračervenému přijímači herní konzole. 

Více informací o infračervených vysílačích 

najdete na straně 11.

> Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte 

zdroj.*1

Připojení fotoaparátu/videokamery 

> Zapojte kabel do příslušného konektoru na 

fotoaparátu. 

> Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na 

televizoru. 

> Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte 

zdroj. 

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B EXT. IR

12345

S/P-DIF
IN

AV
IN

PUC 3 A+B
CTRL 3

Příklad připojených digitálních zdrojů. 

Set-top box  DVD/Blu-ray přehrávač 

Počítač Herní konzole Fotoaparát

1*Když vyberete jako zdroj GAME CONSOLE, 

standardně se nastaví režim obrazu GAME. 

Toto nastavení můžete dočasně změnit  

v nabídce PICTURE, viz strana 24.
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>> Zapojení 

Před připojením počítače musíte odpojit 

televizor, počítač a všechna připojená 

zařízení od síťového napájení. 

Připojení počítače 

> Použijte příslušný druh kabelu a zapojte 

jeden konec do výstupního konektoru DVI 

nebo HDMI na počítači a druhý konec do 

konektoru HDMI na televizoru. 

> Pokud použijete výstupní konektor DVI na 

počítači, použijte správný kabel a zapojte 

digitální zvukový výstup z počítače do 

konektoru S/P-DIF IN na televizoru, abyste 

slyšeli zvuk z počítače v reproduktorech 

připojených k televizoru. 

> Připojte televizor, počítač a všechna dříve 

odpojená zařízení k síťovému napájení. 

Počítač musí být připojen k uzemněné 

síťové zásuvce, která je v souladu  

s technickými údaji v dokumentaci  

k počítači. 

Připojení počítače

Připojení analogového zdroje 

K televizoru můžete připojit jeden 

analogový zdroj, např. videorekordér 

nebo herní konzoli. Informace  

o konfiguraci zařízení připojeného  

k televizoru najdete na straně 13.

Dříve než začnete připojovat další 

zařízení, odpojte všechny systémy od 

síťového napájení. 

Připojení analogového zdroje 

> Zapojte kabel do příslušného konektoru  

na zařízení, které chcete připojit. 

> Zapojte kabel do konektoru AV IN na 

televizoru. 

> Připojte televizor a připojené zařízení do 

elektrické sítě. 

> Abyste mohli analogový zdroj ovládat 

dálkovým ovladačem, zapojte infračervený 

vysílač do jednoho z konektorů PUC  

a připojte jej k infračervenému přijímači 

analogového zdroje. Více informací  

o infračervených vysílačích najdete na 

straně 11.

> Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte 

zdroj.

Mohou být zapotřebí různé adaptéry nebo 

kabely. Kabely a adaptéry jsou k dispozici  

u prodejce Bang & Olufsen. 
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>> Zapojení 

Připojení reproduktorů k televizoru 

K televizoru můžete připojit až deset 

kabelových reproduktorů a subwooferů. 

Dále můžete připojit až osm reproduktorů 

bezdrátově, včetně subwooferů, pokud 

je televizor vybaven bezdrátovým 

modulem Power Link. Více informací  

o nastavení bezdrátových reproduktorů 

najdete na straně 20. 

Dříve než začnete připojovat další zařízení, 

odpojte všechny systémy od síťového 

napájení. 

V závislosti na typu zařízení připojovaného  

k televizoru můžete potřebovat různé kabely 

a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici 

u prodejce Bang & Olufsen. 

Připojení reproduktorů 

> Zapojte kabel Power Link do příslušného 

konektoru na reproduktorech, které chcete 

připojit k televizoru.*1 

> Zapojte kabely do volných konektorů PL 1–5 

na televizoru. 

> Zapojte kabel Power Link do příslušných 

konektorů na dalších reproduktorech, 

jsou-li k dispozici.

> Zapojte kabel Power Link do příslušných 

konektorů na subwooferu. 

> Zapojte kabel do volného konektoru PL 1-5 

na televizoru. 

> Připojte televizor a připojené zařízení do 

elektrické sítě. 

1*Nezapomeňte nastavit přepínač levé a pravé 

polohy u reproduktorů. 

Připojení dvou reproduktorů k jednomu 

konektoru PL vyžaduje speciální kabel. Pokud 

nelze zapojit kabel do smyčky mezi dva 

reproduktory, bude zapotřebí dodatečný 

rozdělovač. Více informací zjistíte u svého 

prodejce Bang & Olufsen. 

PL 5 PL 4

PL 3 PL 2 PL1

Příklad zapojení reproduktorů 

Zadní reproduktor Zadní reproduktor Subwoofer 

Přední reproduktor Přední reproduktor 
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Při nastavování zdroje v nabídce SOURCE 

LIST SETUP můžete zvolit, jak je připojeno 

zařízení ovládané jednotkou PUC. Na 

výběr máte PLUG (kabel) a IR BLASTER 

(infračervený vysílač). Pokud vyberete 

PLUG, musíte zvolit MODULATION ON 

nebo MODULATION OFF. Další informace 

o typu kabelu a nastavení modulace vám 

sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Infračervené vysílače: Chcete-li ovládat 

jiná zařízení než Bang & Olufsen pomocí 

dálkového ovladače Beo4/Beo6, připojte 

infračervený vysílač Bang & Olufsen k jinému 

zařízení a potom jej připojte do jednoho  

z konektorů s označením PUC na připojovacím 

panelu. Připojte vysílač do blízkosti 

infračerveného přijímače na připojeném 

zařízení, aby byla zajištěna správná funkčnost 

dálkového ovladače. Před připojením 

zkontrolujte, zda můžete ovládat nabídky 

zařízení na obrazovce televizoru pomocí 

dálkového ovladače Beo4/Beo6. 

Dodatečný kabel PUC můžete zakoupit  

u prodejce Bang & Olufsen. 

Informace o stahování tabulek PUC (Peripheral 

Unit Contoller) pro set-top boxy najdete na 

straně 48. 

>> Zapojení 

Pokud chcete sledovat kódované kanály, 

obraťte se na svého poskytovatele služby. 

Poskytovatel služby vás zaregistruje jako 

oprávněného diváka, což obvykle vyžaduje 

určitou platbu. Následně obdržíte kartu 

Smart Card a modul CA. Ty budou platit 

pouze pro jednoho poskytovatele služby, 

a proto zpřístupní jen některé kanály. 

Modul CA je čtečka karet pro vaši kartu 

Smart Card, která dekóduje kódované 

signály vysílané poskytovatelem služby. 

Bez karty Smart Card a modulu CA jsou 

k dispozici pouze nekódované digitální 

kanály, nebo-li volně přístupné kanály. 

Informace o kompatibilních modulech CA 

vám sdělí prodejce Bang & Olufsen. 

Karty Smart Card musí zůstat v modulech 

CA, pokud vás poskytovatel služby nevyzve  

k jejich vytažení. To je důležité v případě,  

kdy chce poskytovatel služby odeslat nové 

informace do vaší karty Smart Card.

Opatrně vložte kartu Smart Card do modulu 

CA. Modul CA má jednu vyčnívající hranu  

na jedné straně a na druhé straně dvě 

vyčnívající hrany. Pokud televizor nepřijímá 

žádný signál, zkontrolujte, zda jsou karta 

Smart Card a modul CA vloženy správně.

Karty Smart Card a moduly CA mohou 

rovněž poskytovat přístup k zvláštním 

nabídkám, které zde nejsou popsány.  

V takovém případě postupujte podle  

pokynů vašeho poskytovatele služby. 

Digitální kanály 

Ovládání 

STB

STB
PLUG

IR

COMMON INTERFACE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

Pokračování …
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>> Zapojení 

Aktivace modulů CA 

V nabídce CA UNITS můžete aktivovat 

nebo deaktivovat moduly CA pro 

pozemní, kabelové nebo satelitní 

vysílání. V některých zemích může být 

vhodné vypnout modul CA pro satelitní 

vysílání, abyste dosáhli optimálního 

výkonu modulu CA pro pozemní vysílání. 

K modulům CA můžete přistupovat i pomocí 

hlavní nabídky nebo displeje ovladače Beo6, 

když je televizní tuner vybrán jako aktuální 

zdroj. 

MENU    
  SETUP    
  CA UNITS    
   …    
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Nastavení doplňkového zařízení 

Registrace zařízení připojeného  

k televizoru umožňuje jeho ovládání 

pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. 

Zvýrazněte zdroj a stiskněte červené tlačítko 

pro jeho nastavení. Potom budete vyzváni  

k pojmenování zdroje a přiřazení tlačítka  

ke zdroji. Nyní můžete zdroj ovládat. 

Když je zjištěno nové zařízení, zobrazí se 

nabídka s těmito možnostmi: DO NOTHING, 

SHOW SOURCE a CONFIGURE THE SOURCE 

CONNECTED TO THIS INPUT. Pokud chcete 

zařízení nastavit, navigačním tlačítkem nahoru 

nebo dolů označte poslední možnost  

a stiskněte středové tlačítko. Otevře  

se nabídka nastavení. 

Stažení tabulky PUC

V průběhu konfigurace budete dotázáni, zda 

chcete připojené zařízení ovládat dálkovým 

ovladačem Beo4/Beo6. Podle pokynů na 

obrazovce stáhněte tabulku řídicí jednotky 

periferií (PUC), je-li k dispozici.*1 Televizor 

musí být připojen k internetu.

Pokud připojené zařízení není na seznamu 

ke stažení, v současnosti pro něj není  

k dispozici řešení pro ovládání a musíte 

vybrat UNSUPPORTED SOURCE. Toto 

zařízení nebudete moci ovládat pomocí 

dálkového ovladače Beo4/Beo6. Více 

informací vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Můžete hledat pomocí znaků latinky a čísel. 

U názvů zařízení, která neobsahují znaky 

latinky, můžete hledat část názvu obsahující 

znaky latinky. Můžete použít i funkce 

procházení k vyhledání správné tabulky PUC. 

1*Pokud používáte dálkový ovladač Beo4, 

možná budete muset přepnout na zařízení 

PUC s infračerveným ovládáním stiskem 

kombinace SHIFT + 9. SHIFT najdete  

v položce LIST ovladače Beo4.

Připojíte-li k televizoru doplňkové 

videozařízení, můžete jej registrovat 

v nabídce SOURCE LIST. 

Když je televizor zapnutý a do 

jeho konektoru HDMI IN připojíte 

další zařízení, televizor detekuje 

nenakonfigurovaný zdroj. Na 

obrazovce se zobrazí zpráva  

s pokyny, podle kterých můžete 

zdroj nakonfigurovat.

Zdroje mají výchozí nastavení, např. 

zvuku a obrazu, která vyhovují většině 

situací. Tato nastavení lze v případě 

potřeby změnit. Vyberte zdroj  

a otevřete nabídku ADVANCED 

SETTINGS.

Pokud byl dálkový ovladač Beo6 

nakonfigurován na zdroje nastavené 

v televizoru a následně změníte tlačítko 

zdroje v televizoru, tlačítko zdroje pro 

příslušný zdroj na displeji ovladače 

Beo6 již nebude fungovat. Obraťte 

se na prodejce Bang & Olufsen,  

který vám dálkový ovladač Beo6 

překonfiguruje. 

Jaká zařízení jsou připojena? 

Pokračování …

  MENU    
 SOURCE LIST    
  … 



14

>> Nastavení doplňkového zařízení

Zrušení konfigurace zdroje

Pokud jste připojili a nakonfigurovali zdroj  

k určitému konektoru na televizoru a potom 

zdroj trvale odpojíte, musíte resetovat nastavení 

zdroje. Zvýrazněte zdroj v nabídce SOURCE 

LIST, stiskněte červené tlačítko a vyberte 

RESET TO DEFAULT. Když vyberete YES, zruší 

se konfigurace příslušného zdroje k tomuto 

konektoru. Při dalším připojení zdroje ke 

konektoru budete vyzváni ke konfiguraci 

zdroje.

Můžete rovněž vybrat RESET TO DEFAULT  

v nabídce ADVANCED SETTINGS, pokud chcete 

obnovit výchozí hodnoty pouze v této nabídce. 

Postup odstranění stažené tabulky PUC je 

popsán na straně 48.
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Používání kanálů, skupin a seznamů 

Můžete vytvářet, upravovat  

a používat skupiny, pomocí 

kterých snadněji najdete své 

oblíbené kanály a stanice. 

Pokud se při automatickém 

ladění kanály a stanice neuloží 

pod požadovaná čísla kanálů, 

můžete změnit pořadí, v jakém 

se zobrazují v seznamu kanálů 

nebo stanic. Rovněž můžete 

odebrat nebo odstranit kanály  

a stanice, které již nechcete, 

nebo obnovit dříve odebrané 

kanály či stanice. 

Pokud vaše země podporuje 

funkci PPV (platba za shlédnutí 

konkrétního pořadu), můžete 

rovněž uspořádat pořadí 

programů, které chcete sledovat. 

Po přepnutí do režimu rádia se slovo 

CHANNEL v nabídkách nahradí slovem 

STATIONS. Pokud chcete upravit skupiny 

rádiových stanic, musíte přepnout na 

zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS. 

Skupiny kanálů a stanic 

Vyberte skupinu kanálů. Skupiny kanálů 

mohou být skupiny vytvořené vámi 

samotnými nebo to mohou být seznamy 

pořadů. Seznamy pořadů odesílají 

někteří poskytovatelé služby. Vypadají  

a fungují takřka stejně jako skupiny,  

a proto je lze vnímat jako skupiny. 

Otevření přehledu skupin kanálů 

pomocí dálkového ovladače Beo4 … 

Stiskněte a otevře se přehled 

skupin kanálů

Procházení mezi skupinami kanálů 

pomocí dálkového ovladače Beo6 … 

Stiskněte pro procházení mezi 

skupinami při sledování 

televizoru. Zobrazí se poslední 

aktivovaný kanál ve skupině; 

nebo … 

... stiskněte a otevře se 

přehled skupiny kanálů 

Pokud byla v nabídce FAVOURITES vytvořena 

pouze jedna skupina, tato skupina může 

fungovat jako výchozí seznam, který se otevře 

po zapnutí televizoru z pohotovostního 

režimu. Takto bude zajištěna synchronizace 

čísel kanálů s dálkovým ovladačem Beo6. 

Aby se zobrazoval výchozí seznam, musí být 

všechny ostatní seznamy skryté. Stiskněte 

žluté tlačítko pro skrytí/zobrazení skupin. 

Používání a úprava skupin kanálů 

V nabídce FAVOURITES můžete vytvořit 

až 22 skupin kanálů, abyste mohli rychle 

najít své oblíbené kanály bez nutnosti 

procházet všechny naladěné kanály. 

Například, můžete vytvořit skupinu pro 

každého člena rodiny. Vytvořené 

skupiny kanálů nebo stanic můžete 

rovněž pojmenovat a můžete odstranit 

již nepotřebné skupiny. Skupinu kanálů 

nebo stanic můžete i vymazat.

Ve skupině oblíbených položek můžete 

přesunout kanál na jinou pozici v seznamu. 

Viz nabídka na obrazovce.

Pojmenování a vytvoření oblíbené 

skupiny … 

Otevřete nabídku FAVOURITES

Stiskněte pro pojmenování/

přejmenování skupiny, např. 

„Sport“ 

Stiskněte pro uložení názvu

Vyberte právě pojmenovanou 

skupinu

Stiskněte pro přidání kanálů

Vyberte skupinu, ze které 

chcete kopírovat, např. 

„Zprávy“.

Stiskněte pro výběr kanálu

Stiskněte pro procházení 

seznamu

Stiskněte, jakmile dokončíte 

přidávání kanálů

Stiskněte pro uložení nastavení

MENU

1

 Favourites

Favourites 

Favourites

Zprávy

  MENU    
  SETUP    
  CHANNELS    
   EDIT TV GROUPS    
    FAVOURITES
    …
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>> Používání kanálů, skupin a seznamů 

Můžete odebrat jakýkoli naladěný kanál 

nebo stanici, které již nechcete mít  

v seznamu kanálů, nebo můžete obnovit 

kanály, které jste dříve odebrali ze 

seznamu kanálů. Přejmenovat lze pouze 

analogové kanály. Tato funkce není  

k dispozici na všech trzích.

V nabídce TV LIST můžete odebrat kanál ze 

seznamu kanálů. Odebrané kanály lze znovu 

obnovit v nabídce REMOVED CHANNELS.

Pokud chcete upravit skupiny rádiových 

stanic, musíte přepnout na zdroj rádia  

a vybrat EDIT RADIO GROUPS. 

Když provádíte úpravy v nabídce TV LIST 

nebo přidáváte kanály do skupiny oblíbených 

položek, můžete stiskem zeleného tlačítka 

přepínat mezi abecedním a číselným 

řazením kanálů. 

Kanály, které byly odebrány ze seznamu 

kanálů, se při hledání nových kanálů již 

znovu neobjeví, ale uloží se do seznamu 

REMOVED CHANNELS. 

Úprava kanálů 

Seznamy kanálů a stanic 

Zobrazte seznam kanálů a vyberte kanál. 

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro výběr skupiny 

kanálů 

Stiskněte pro procházení mezi 

kanály ve skupině; nebo ...

… stiskněte pro otevření kanálu 

umístěného pod zvoleným 

číslem ve skupině 

Stiskem zeleného tlačítka přepínáte mezi 

abecedním a číselným řazením kanálů  

a skupin kanálů. 

Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte a otevře se seznam 

kanálů v aktuální skupině

Stiskněte pro zvýraznění 

požadovaného kanálu ve 

skupině; nebo ...

… stiskněte pro otevření kanálu 

umístěného pod zvoleným 

číslem ve skupině

0 – 9

Ch list

0 – 9

  MENU    
  SETUP    
  CHANNELS    
   EDIT TV GROUPS    
    FAVOURITES
    TV LIST
    REMOVED CHANNELS
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>> Používání kanálů, skupin a seznamů 

Sledování kanálů PPV 

Pokud je ve vaší zemi podporována 

funkce sledování kanálů PPV (platba za 

shlédnutí konkrétního pořadu), můžete 

tyto kanály sledovat, nicméně tato služba 

vyžaduje předplatné. Programový 

průvodce nabízí informace o kanálech  

a pořadech. Použijte tyto informace  

k objednání pořadu. Požádejte 

poskytovatele služby o přidělení  

ID zákazníka. 

Objednání pořadu … 

Stiskněte pro výběr kanálu 

 

Postupujte podle pokynů na 

obrazovce a získejte přístup  

k požadovanému pořadu.  

Další informace vám sdělí 

poskytovatel služby 

Zobrazení informací o kanálech 

V nabídce TV LIST můžete zvýraznit 

kanál a stiskem červeného tlačítka 

zobrazit informace o tomto kanálu. 

Funkce PARENTAL LOCK je k dispozici 

pouze tehdy, když je zapnuta možnost 

ACCESS CONTROL v nabídce nastavení, 

viz strana 44. Kanály, které mají 

nastaven rodičovský zámek, budou 

přeskočeny při procházení kanálů.

Pokud je zvýrazněný kanál analogovým 

kanálem, můžete jej rovněž přejmenovat 

stiskem zeleného tlačítka a navigačního 

tlačítka. U některých jazyků kanály nelze 

přejmenovat. 

V nabídce TV LIST můžete stiskem zeleného 

tlačítka přepínat mezi abecedním a číselným 

řazením kanálů. 

Pokud chcete zobrazit informace o rádiových 

stanicích nebo vytvářet skupiny rádiových 

stanic, musíte přepnout na zdroj rádia  

a vybrat EDIT RADIO GROUPS. 

nebo
0 – 9

  MENU    
  SETUP    
  CHANNELS    
   EDIT TV GROUPS    
    FAVOURITES
    TV LIST
    …
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Přeladění kanálů 

Televizor umí televizní kanály  

a rádiové stanice vyhledávat 

automaticky. 

U některých poskytovatelů služeb 

jsou určitá nastavení prováděna 

automaticky. 

Můžete aktualizovat naladěné kanály, 

které byly například přesunuty vysílačem. 

Pokud máte naladěny kanály pozemního 

vysílání a k dispozici je více než jedna síť, 

musíte rovněž vybrat preferovanou síť, 

kterou chcete používat. 

Položky nabídky CABLE, TERRESTRIAL, 

SATELLITE a ANALOGUE jsou k dispozici  

až poté, kdy byly aktivovány v podnabídce 

INPUTS v nabídce CHANNELS. Pokud byl 

aktivován pouze jeden vstup, nabídka 

TUNING se přeskočí a otevře se přímo 

nabídka nastavení tohoto vstupu. 

Pamatujte, že když u vstupu zadáte jiného 

poskytovatele služby nebo jiný režim hledání, 

všechny seznamy budou vymazány. 

Aktualizace kanálů 

MENU  
  SETUP    
  CHANNELS    
   TUNING    
   …    
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Kanálový vstup změníte zapnutím nebo 

vypnutím vstupů kabelového, pozemního, 

satelitního nebo analogového vysílání, 

aktivní antény a kompenzace délky 

přenosového vedení. 

Všechny televizní kanály můžete znovu 

naladit spuštěním automatického ladění 

kanálů. 

Pokud přepnete na jinou síť, mohou  

se rovněž změnit kanály ve vašich 

seznamech. Podmínkou je dostupnost 

několika sítí při ladění kanálů 

televizního vysílání. 

Chcete-li změnit kanálový vstup, otevřete 

nabídku INPUTS.

Chcete-li znovu naladit všechny kanály, 

otevřete nabídku REINSTALL CHANNELS. 

Chcete-li vybrat síť, otevřete nabídku 

PREFERRED NETWORK.

POZNÁMKA! Pokud znovu naladíte všechny 

televizní kanály, všechna dříve provedená 

nastavení kanálů zmizí! 

Informace o přístupovém kódu najdete na 

straně 44.

Pokud vypnete vstup, všechny s ním spojené 

kanály a konfigurace budou odstraněny. 

Při ladění kanálů pozemního vysílání se může 

zobrazit nabídka PREFERRED NETWORK. 

Změna nastavení kanálového vstupu

>> Přeladění kanálů

  MENU    
  SETUP    
  CHANNELS    
   TUNING
   INPUTS
   REINSTALL CHANNELS
   EDIT TV GROUPS
   PREFERRED NETWORK
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Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk 

Přidejte k televizoru kabelové 

reproduktory BeoLab a subwoofery 

BeoLab, případně bezdrátové 

reproduktory nebo subwoofery, 

je-li televizor vybaven bezdrátovým 

modulem Power Link, a snadno tak 

vytvoříte systém prostorového 

zvuku ve vašem obývacím pokoji. 

Zvuk lze nejlépe vychutnat  

v prostoru vymezeném reproduktory. 

Můžete vytvořit i skupiny 

reproduktorů, pomocí kterých 

upravíte nastavení reproduktorů  

i pro jiná místa poslechu než před 

televizorem, např. pro jídelní stůl 

nebo křeslo. 

Tato příručka popisuje základní 

nastavení reproduktorů. Pokročilejší 

nastavení a úpravy zvuku popisuje 

technická zvuková příručka na 

stránce www.bang-olufsen.com/

guides. 

Informace o každodenním 

používání skupin reproduktorů 

najdete na straně 27. 

Váš poskytovatel obsahu mohl zakázat 

přenos digitálního bezdrátového zvuku 

do vašich reproduktorů. V takovém 

případě musíte použít reproduktory 

připojené kabely Power Link.

Když nastavujete reproduktory, v nabídce 

SPEAKER CONNECTIONS musíte vybrat, 

které reproduktory jste připojili ke 

každému konektoru Power Link.  

Pokud je televizor vybaven bezdrátovým 

modulem Power Link, pokusí se sám zjistit 

typ bezdrátových reproduktorů. Avšak je 

také možné vybrat ručně, jaké bezdrátové 

reproduktory jste připojili ke každému 

bezdrátovému kanálu Power Link. 

Důležitá poznámka! Pokud jako typ 

reproduktoru vyberete LINE v seznamu 

SPEAKER CONNECTIONS , hlasitost bude 

velmi vysoká a nebudete ji moct upravit 

pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. 

Budete muset použít vlastní dálkový ovladač 

zařízení. LINE se používá například pro 

zesilovače jiné značky než Bang & Olufsen.

Bezdrátové reproduktory 

Pokud váš systém obsahuje bezdrátové 

reproduktory, televizor automaticky  

vyhledá bezdrátové reproduktory a přiřadí  

je k bezdrátovým kanálům Power Link při 

prvním nastavení. V nabídce SPEAKER 

CONNECTIONS můžete rovněž vyhledat 

bezdrátové reproduktory a přiřadit je  

k bezdrátovým kanálům Power Link ručně. 

Vyhledání a přiřazení bezdrátových 

reproduktorů … 

V nabídce SPEAKER 

CONNECTIONS stiskněte pro 

opakované vyhledání 

Po dokončení vyhledávání 

stiskněte pro přiřazení 

zjištěných reproduktorů k 

televizoru 

Zrušení přiřazení reproduktoru  

k televizoru … 

Vyberte reproduktor v nabídce 

SPEAKER CONNECTIONS 

Jednou stiskněte pro zrušení 

přiřazení reproduktoru. Dalším 

stiskem potvrďte zrušení 

přiřazení 

Abyste mohli změnit konfiguraci bezdrátových 

reproduktorů, jejichž přiřazení bylo zrušeno, 

musíte reproduktory resetovat. Více informací 

najdete v příručce dodávané k reproduktorům.

Nastavení reproduktorů 

MENU     
  SETUP    
  SOUND    
   SPEAKER CONNECTIONS    
   …    

Pokračování …

www.bang-olufsen.com/guides
www.bang-olufsen.com/guides
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>> Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk 

Pokud je v nabídce SPEAKER CONNECTIONS 

stav reproduktoru označen jako MISSING, 

reproduktor nebyl během vyhledávání zjištěn, 

avšak dříve byl přiřazen k bezdrátovému kanálu. 

Jestliže znovu zahájíte vyhledávání, reproduktor 

by měl být zjištěn. Potom znovu získá svůj 

přiřazený stav. 

Můžete vytvořit různé skupiny 

reproduktorů pro různá místa poslechu 

nebo kombinace reproduktorů. V každé 

skupině musíte přiřadit úlohy 

reproduktorům, nastavit vzdálenost 

mezi reproduktory a místem poslechu  

a kalibrovat úroveň hlasitosti. Když 

přepínáte mezi reproduktory, zvuk  

je vydáván střídavě z každého  

z reproduktorů, které jste připojili do 

systému prostorového zvuku. Vaším 

úkolem je nastavit úroveň hlasitosti ze 

všech připojených reproduktorů tak,  

aby odpovídala úrovni ostatních 

reproduktorů ve skupině. 

Můžete rovněž pojmenovat skupiny 

reproduktorů nebo odstranit již 

nepotřebné skupiny. Skupina reproduktorů 

TV je předdefinovaná skupina, kterou 

můžete nastavit na pozici, kdy sedíte 

před televizorem. 

Přiřazením úloh připojeným reproduktorům 

můžete specifikovat funkci reproduktorů  

v systému prostorového zvuku a počet 

použitých reproduktorů. 

Stiskem červeného tlačítka aktivujete skupinu 

reproduktorů, pokud jste zvýraznili skupinu 

TV nebo existující skupinu. 

Skupinu reproduktorů TV nelze přejmenovat 

ani odstranit. Informace o každodenním 

používání skupin reproduktorů najdete na 

straně 27.

Pokročilejší nastavení skupin reproduktorů 

popisuje technická zvuková příručka na 

stránce www.bang-olufsen.com/guides. 

Vytvoření skupin reproduktorů 

A

F

E

H

B

D

C

G

MENU     
  SETUP    
  SOUND    
   SPEAKER GROUPS    
   …    

Pokračování …

Příklad místa pro sledování televizoru … 

 Reproduktor A: Levý přední 

 Reproduktor B: Subwoofer přední 

 Reproduktor C: Středový 

 Reproduktor D: Pravý přední

 Reproduktor E: Pravý prostorový

 Reproduktor F: Pravý zadní 

 Reproduktor G: Levý zadní

 Reproduktor H: Levý prostorový 

www.bang-olufsen.com/guides
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>> Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk 

Nastavení režimů zvuku 

Televizor nabízí různé režimy zvuku, 

které jsou optimalizovány pro různé 

typy pořadů. Hodnoty nastavení režimů 

zvuku však můžete v případě potřeby 

upravit podle vlastního uvážení. Režimy 

zvuku mají předdefinované názvy. 

Například, režim MOVIE pro sledování 

filmů z DVD/Blu-ray disků nebo režim 

GAME pro lepší zvukové pojetí při použití 

herní konzole. Režim zvuku CUSTOM 

nabízí vlastní možnosti nastavení zvuku. 

Je to jediný režim, který lze přejmenovat. 

Režim ADAPTIVE není sám o sobě režim 

zvuku, ale přizpůsobuje se vybranému 

zdroji obsahu výběrem některého  

z několika režimů zvuku.  

Více informací nebo pokročilejší nastavení 

režimů zvuku popisuje technická zvuková 

příručka na stránce www.bang-olufsen.com/

guides. 

Pokud chcete resetovat režim zvuku na výchozí 

hodnoty, musíte v příslušné nabídce nastavení 

režimu zvuku vybrat RESET TO DEFAULT  

a potvrdit resetování hodnot. 

Pomocí ovladače Beo4 můžete zobrazit režimy 

zvuku na obrazovce televizoru vyhledáním 

položky SOUND v nabídce LIST ovladače Beo4 

a stiskem středového tlačítka. Zde můžete 

vybrat požadovaný režim zvuku pomocí 

číselných tlačítek. Informace o každodenním 

používání režimů zvuku najdete na straně 26.

MENU     
  SETUP    
  SOUND    
   SOUND MODES    
   …    

http://www.bang-olufsen.com/guides
http://www.bang-olufsen.com/guides
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Úprava nastavení obrazu a zvuku

Nastavení obrazu a zvuku jsou  

z výroby přednastavena na 

neutrální hodnoty, které vyhovují 

většině typů pořadů. Tato nastavení 

však můžete v případě potřeby 

upravit podle vlastního uvážení. 

Můžete upravit nastavení zvuku 

jako úroveň hlasitosti, basů nebo 

výšek a u kabelových reproduktorů 

můžete aktivovat úsporný režim 

ECO. Úpravy nastavení obrazu 

zahrnují např. kontrast, jas, barvy 

a vzdálenost sledování. 

Nastavení obrazu a zvuku můžete 

dočasně změnit – do okamžiku 

vypnutí televizoru – nebo trvale 

uložit. 

Můžete aktivovat různé režimy 
obrazu, například režim GAME po 

připojení herní konzole k televizoru. 

Informace o změně formátu obrazu 

najdete v rychlém průvodci. 

Úprava nastavení zvuku 

K nastavení zvuku slouží nabídka SOUND. 

Dočasná nastavení se zruší, když vypnete 

televizor. 

Pokud zapnete režim ECO, všechny 

kabelové reproduktory ve skupině, které 

nepřijímají signál, se vypnou, aby šetřily 

elektrickou energii. 

V nabídce AUDIO DESCRIPTION můžete nastavit 

televizor tak, aby popisoval dění na obrazovce 

televizoru prostřednictvím zvuku. Nezapomeňte 

aktivovat položku VISUALLY IMPAIRED  

v nabídce LANGUAGES v části REGIONAL 

SETTINGS. 

Úprava nastavení obrazu

K nastavení obrazu slouží nabídka PICTURE. 

Dočasná nastavení se zruší, když vypnete 

televizor. 

Pro dočasné odstranění obrazu z obrazovky 

stiskněte tlačítko LIST, navigačním tlačítkem 

nahoru nebo dolů zobrazte na displeji 

dálkového ovladače Beo4 položku P.MUTE 

a stiskněte středové tlačítko. Chcete-li obnovit 

obraz, stiskněte tlačítko zdroje. (Ovladač 

Beo6: Stiskem tlačítka  otevřete na displeji 

ovladače Beo6 nabídku Scene, stiskněte 

Picture a potom stiskněte P.Mute. Pro 

obnovení obrazu znovu stiskněte P.Mute.) 

  MENU    
  SETUP    
  PICTURE    
   PICTURE ADJUSTMENT    
    …    

MENU     
  SETUP    
  SOUND    
   SOUND ADJUSTMENT    
    …    
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Můžete zapnout různé režimy obrazu, 

které se použijí pro různé typy pořadů. 

Když například připojíte herní konzoli 

nebo když hrajete počítačovou hru  

s využitím televizoru jako monitoru, 

můžete aktivovat režim GAME. Režim 

GAME minimalizuje prodlevu způsobenou 

zpracováním signálu. Dále máte k dispozici 

režimy obrazu MOVIE a ADAPTIVE.  

Když vyberete režim obrazu pro zdroj  

v nabídce PICTURE, zůstane uložen pouze 

do doby, dokud televizor nevypnete 

nebo nepřepnete na jiný zdroj. 

Při konfiguraci zdroje můžete nastavit 

režim obrazu, který se aktivuje automaticky 

při každém zapnutí daného zdroje.  

Toto nastavení se provádí v nabídce 

ADVANCED SETTINGS, která je součástí 

nabídky SOURCE LIST SETUP.

Přímá aktivace režimů obrazu pomocí 

dálkového ovladače Beo4 … 

Stiskněte pro otevření nabídky 

PICTURE na displeji ovladače 

Beo4 

Stiskněte pro výběr režimu 

obrazu 

Procházejte mezi režimy

Stiskněte a podržte pro ukončení 

nabídky PICTURE na displeji

Přímá aktivace režimů obrazu pomocí 

dálkového ovladače Beo6 … 

Stiskněte pro otevření nabídky 

Scene na ovladači Beo6

Stiskněte pro otevření nabídky 

Picture … 

Stiskněte pro výběr 

požadovaného režimu obrazu, 

například „Movie“ 

Stiskněte pro ukončení nabídky 

Picture a návrat k používanému 

zdroji

Nastavení režimů obrazu 

prostřednictvím nabídky televizoru … 

V nabídce PICTURE ADJUSTMENT otevřete 

nabídku ADVANCED SETTINGS, kde lze 

zadat různá nastavení pro vybraný zdroj. 

Například, můžete resetovat nastavení 

obrazu. Stiskem modrého tlačítka otevřete 

texty nápovědy nabídek.

Režimy obrazu 

>> Úprava nastavení zvuku a obrazu 

LIST

PICTURE

1 – 3

BACK

Picture …

Movie

  MENU    
  SETUP    
  PICTURE    
   PICTURE ADJUSTMENT   
   PICTURE MODES    
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Můžete nastavit, zda televizor aktivuje 

režim 3D automaticky, ručně nebo 

zobrazí výzvu, jakmile poprvé detekuje 

automatickou signalizaci 3D, když dojde 

ke změně zdroje nebo kanálu. Výchozí 

nastavení je PROMPT. 

Chcete-li aktivovat režim 3D, otevřete 

nabídku ACTIVATE 3D a postupujte podle 

pokynů na obrazovce.

Když je k dispozici automatická signalizace 

3D a položka ACTIVATE 3D je nastavena na 

AUTO, televizor se přepne na režim 3D 

automaticky. Pokud je tato položka 

nastavena na PROMPT, máte na výběr 

možnosti VIEW IN 3D a VIEW IN 2D. Pokud 

je nastavena na MANUAL, musíte otevřít 

nabídku a přepnout na režim 3D ručně. 

Můžete nastavit předvolby pro 

sledování 3D televizoru. Vyberte, 

zda se má televizor automaticky 

přepnout na režim 3D, když je  

k dispozici automatická 

signalizace 3D. 

Aktivace režimu 3D a úprava nastavení 

Nastavení 3D televizoru

MENU     
  SETUP    
  PICTURE    
  3D DISPLAY    
   3D SETTINGS    
    ACTIVATE 3D
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Každodenní používání režimů zvuku a skupin reproduktorů 

Zapojením reproduktorů  

a subwooferů BeoLab můžete 

televizor rozšířit na systém 

prostorového zvuku. 

Po zapnutí určitého zdroje 

televizor automaticky vybere 

režim zvuku, který je pro daný 

zdroj nejvhodnější. Avšak kdykoli 

můžete vybrat jiný režim zvuku. 

Po zapnutí televizoru se rovněž 

automaticky vyberte skupina 

reproduktorů TV. Kdykoli můžete 

vybrat jinou skupinu aktivních 

reproduktorů, pokud chcete 

poslouchat hudbu z jiného místa 

než před televizorem, například 

když sedíte u jídelního stolu 

nebo v křesle. 

Můžete upravit nastavení režimů zvuku 

a nastavit skupiny reproduktorů. 

Informace o nastavení režimů zvuku 

a vytvoření skupiny reproduktorů 

najdete na stranách 21–22. 

Můžete vybrat režim zvuku, který je 

vhodný pro používaný zdroj. 

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky 

SOUND na displeji ovladače 

Beo4

Stiskněte pro výběr 

požadovaného režimu zvuku

Procházejte mezi režimy

Stiskněte pro ukončení nabídky 

SOUND na displeji ovladače Beo4

Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky 

Scene na ovladači Beo6 

Stiskněte pro otevření nabídky 

Sound … 

Stiskněte pro výběr 

požadovaného režimu zvuku, 

například „Adaptive“

Stiskněte pro ukončení nabídky 

Sound a návrat k používanému 

zdroji

Při konfiguraci zdroje můžete nastavit režim 

zvuku, který se aktivuje automaticky při 

každém zapnutí daného zdroje. Toto 

nastavení se provádí v nabídce ADVANCED 

SETTINGS, která je součástí nabídky SOURCE 

LIST SETUP. 

Výběr režimu zvuku 

Sound …

Adaptive

 

LIST

SOUND

1 – 9

BACK
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Výběr skupiny reproduktorů 

Vyberte skupinu reproduktorů, která 

nejlépe vyhovuje vašemu místu poslechu. 

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky 

SPEAKER na displeji ovladače 

Beo4 

Stiskněte pro výběr požadované 

skupiny reproduktorů. Vybrané 

reproduktory se automaticky 

zapojí 

Procházejte mezi skupinami

Stiskněte pro ukončení nabídky 

SPEAKER na displeji ovladače 

Beo4

Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky 

Scene

Stiskněte pro otevření nabídky 

Sound …

Stiskněte pro otevření nabídky 

Speaker groups

Stiskněte pro výběr požadované 

skupiny reproduktorů. Vybrané 

reproduktory se automaticky 

zapojí 

Stiskněte pro ukončení  

nabídky Speaker group  

a návrat k používanému zdroji

>> Každodenní používání režimů zvuku a skupin reproduktorů 

Sound …

Speaker groups

1 – 9

LIST

SPEAKER

1 – 9

BACK
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Souběžné sledování dvou zdrojů 

Dálkový ovladač Beo4/Beo6 

zpřístupňuje funkci duálního 

obrazu, která umožňuje 

současné zobrazení dvou zdrojů 

obrazu. Současně můžete také 

otevřít zdroj videosignálu  

a audiosignálu. Můžete tak 

například současně sledovat 

videozáznam a televizní program 

(za předpokladu, že jsou vybrané 

zdroje v systému dostupné). 

Při používání funkce duálního obrazu 

(P-AND-P) existují určitá omezení, 

protože některé kombinace zdrojů nelze 

použít. Nemůžete například sledovat dva 

zdroje HDMI nebo dva kódované kanály 

současně. Při výběru neplatné kombinace 

se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva 

s upozorněním.

Pokud sledujete televizor v režimu 3D  

a přepnete na funkci P-AND-P, televizor 

se přepne do režimu 2D. 

Chcete-li zobrazit zdroj zaregistrovaný  

v nabídce SOURCE LIST SETUP pod 

položkou V.AUX (například set-top box), 

stiskněte tlačítko LIST a navigačním 

tlačítkem nahoru nebo dolů vyhledejte 

položku P-V.AUX na displeji ovladače 

Beo4. 

Úprava hlasitosti se vždy týká obrazu A. 

Ostatní operace (například změna kanálu)  

se týkají obrazu B. Výběrem nového zdroje 

se duální obraz (P-AND-P) zruší. 

Například při sledování televize … 

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky 

P-AND-P

Stiskněte například tlačítko 

DVD pro výběr zdroje, který  

se má zobrazit v pravé části 

obrazovky (B).

Stiskněte pro přepnutí mezi 

pravým a levým obrazem

Stiskněte pro otevření nabídky 

P-AND-P a přepnutí mezi 

malým a velkým zobrazením  

v levém a pravém obraze

Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky 

P-and-P 

Stiskněte například tlačítko 

DVD pro výběr zdroje, který se 

má zobrazit v pravé části 

obrazovky (B). 

Stiskněte pro přepnutí mezi 

pravým a levým obrazem 

Stiskněte pro přepnutí mezi 

malým a velkým zobrazením  

v levém a pravém obraze

Ukončení funkce P-AND-P … 

Chcete-li ukončit funkci a vrátit se k normálnímu 

sledování zdroje na levé straně obrazovky (A), 

jednoduše vyberte požadovaný zdroj 

A B 

A B 

LIST

P-AND-P

DVD

MENU

0

LIST

P-AND-P

P-and-P

DVD

Swap

Size
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Programové informace  

Můžete otevřít informace  

o aktuálním pořadu nebo  

otevřít programového průvodce. 

Můžete rovněž změnit jazyk 

zvuku nebo titulků anebo  

otevřít interaktivní informace 

prostřednictvím funkce HbbTV. 

Při každém přepnutí kanálu nebo 

stanice se na obrazovce krátce 

zobrazí informace. Programové 

informace můžete zobrazit i ručně 

stiskem modrého tlačítka.*1 

1*Pokud je povolena funkce digitálního 

textu / HbbTV, musíte nejprve stisknout 

tlačítko MENU a až potom modré 

tlačítko na ovladači Beo4. 

Funkce HbbTV nemusí být dostupná na 

všech trzích.

Chcete-li zobrazit více programových informací, stiskněte modré tlačítko, když je zapnutá 

obrazovka televizoru.*1 Pomocí tlačítek se šipkami procházejte zpět a vpřed v čase a mezi 

kanály a středovým tlačítkem vyberte aktuální kanál. Stiskem tlačítka BACK ukončíte zobrazení 

programových informací. Na displeji ovladače Beo6 stiskněte tlačítko Information. 

Když se na obrazovce zobrazí rozšířené zobrazení a informace přesahují jednu stránku, další 

stránku zobrazíte navigačním tlačítkem dolů. 

Ikony v horní části obrazovky slouží k zobrazení titulků a dalších možností zvuku. Poznámka: 

Tuto službu nenabízejí všechny kanály. 

2*Zobrazení věkové přístupnosti je podmíněno podporou této funkce u poskytovatele služby.

HBO 23  |   MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

23:00 - 23:45

(DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the 
prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her 
father, and her siblings. 

This episode: Fools Gold

12:48Wednesday, August 24 2011

M.A.S.H. 

info off nextrecord

HBO 23  |  MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

M.A.S.H. 23:00 - 23:45

more inforecord 12:48Wednesday, August 24 2011

Informace  
o pořadu 

Název a číslo kanálu 

Čas začátku  
a konce pořadu 

Indikátor uplynulého 
času 

Vybraná skupina Kódovaný pořad 

Název pořadu 
(aktuální – 
následující) 

Další možnosti zvuku

Vícekanálový zvuk

Žánr 

Titulky

Věková 
přístupnost*2

Pořad vysílán v HD

Informace HbbTV
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>> Programové informace 

Můžete otevřít programového průvodce, 

který obsahuje informace o aktuálních  

a následujících pořadech na různých 

kanálech a stanicích až na dva týdny 

dopředu. Pomocí programového 

průvodce můžete rovněž přepínat na 

jiné kanály nebo stanice. Programového 

průvodce nelze otevřít pro analogové 

kanály a stanice. 

Programového průvodce otevřete stiskem 

zeleného tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte 

Progr.Guide.

Při aktualizování programového průvodce 

může dojít ke ztlumení zvuku. 

Programový průvodce se zobrazí v jazyce 

vybraném pro nabídky, pokud v něm bude 

dostupný. V opačném případě se zobrazí v 

jazyce dostupném v rámci televizního signálu. 

V programovém průvodci kanálů … 

Stiskněte pro otevření informací 

o konkrétním pořadu

Dvakrát stiskněte pro výběr 

zvýrazněného pořadu 

Stiskněte a podržte pro 

odstranění informací  

z obrazovky 

Stiskněte pro návrat do 

přehledu programového 

průvodce*1 

V konkrétních informacích  

o pořadu … 

Stiskněte pro výběr kanálu 

Stiskněte pro návrat na 

předchozí úroveň 

Stiskněte a podržte pro 

odstranění informací  

z obrazovky 

Když stisknete žluté tlačítko při 

zvýrazněném kanálu v programovém 

průvodci, můžete vybrat jinou skupinu. 

1*Pokud je u kanálu povolena funkce HbbTV, 

barevné tlačítko nemusí fungovat.

Programový průvodce 

Možnosti titulků a zvuku  

Ikony  a  označují, že jsou  

k dispozici další možnosti zvuku, 

respektive titulků. 

Ovládání ovladačem Beo4 při 

nezobrazené nabídce na obrazovce …

Stiskněte pro otevření nabídky 

SUBTITLE LANGUAGE; nebo … 

… stiskněte pro otevření 

nabídky AUDIO LANGUAGE

Možnosti zvuku mohou mít příponu AC3 

nebo AAC, např. English AC3, což označuje 

jiné zvukové systémy. 

Ovládání ovladačem Beo6 při 

nezobrazené nabídce na obrazovce …

Stiskněte pro otevření nabídky 

SUBTITLE LANGUAGE; nebo … 

… stiskněte pro otevření 

nabídky AUDIO LANGUAGE 

Možnosti AUDIO LEFT a AUDIO RIGHT 

umožňují nasměrovat levý nebo pravý zvuk 

do předního reproduktoru. 

BACK

BACK

BACK

MENU

2

MENU

3

Subtitles

Audio
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HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) 

je on-line služba, která nabízí přístup  

k široké řadě služeb, jako jsou Catch-Up 

TV, soutěže, interaktivní inzerce  

a sociální sítě. Abyste informace mohli 

zobrazit, televizor musí být připojen  

k internetu.

Pokud funkci HbbTV u kanálu nechcete 

používat, můžete ji zablokovat. 

Funkci HbbTV nepodporují všechny kanály  

a nabízený obsah závisí na poskytovateli 

vysílání. Někteří poskytovatelé vysílání 

mohou obsah rovněž blokovat.

Aktivace funkce HbbTV …

Je-li funkce HbbTV k dispozici, 

stiskněte barevné tlačítko 

označené na obrazovce

Zablokování funkce HbbTV pomocí 

ovladače Beo4 …

Stiskněte při zobrazeném 

kanálu pro otevření nabídky 

HBBTV 

Navigačním tlačítkem vlevo 

nebo vpravo vyberte ON nebo 

OFF pro zablokování funkce HbbTV

Zablokování funkce HbbTV pomocí 

ovladače Beo6 …

Stiskněte při zobrazeném 

kanálu pro otevření nabídky 

HBBTV a postupujte podle 

pokynů na obrazovce

Navigačním tlačítkem vlevo 

nebo vpravo vyberte ON nebo 

OFF pro zablokování funkce 

HbbTV

>> Programové informace 

MENU

4

Menu

4
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Záznam programu 

Volitelný rekordér s pevným diskem 

umožňuje vytvářet časované 

záznamy a současně vykonávat dva 

časovače. Časovače jsou uloženy  

v seznamu časovačů TIMER INDEX. 

V něm můžete časovače upravovat 

nebo odstraňovat. 

Můžete rovněž zkopírovat program 

z vyrovnávací paměti časového 

posunu na pevný disk. 

Správné spouštění časovačů zajistíte 

nastavením vestavěných hodin na 

správné datum a čas. 

Nabídky volitelného rekordéru  

s pevným diskem nabízejí možnosti 

nastavení a přizpůsobení. Otevřete 

nabídku RECORDING SETTINGS  

a postupujte podle pokynů na 

obrazovce. Stiskem modrého 
tlačítka můžete otevřít texty nápovědy.

Záznamy lze pořizovat pouze  

z digitálních kanálů. 

Nemůžete nahrát pořad z rozhlasové stanice. 

Vytvoření časovaného záznamu  

Časovač nastavte v nabídce TIMER 

PROGRAMMING. Zde můžete vybrat 

nahrávaný zdroj, počáteční a konečný 

čas programu a datum nebo dny v týdnu, 

kdy je program vysílán. 

Chcete-li nastavit časovač, otevřete nabídku 

TIMER PROGRAMMING.

V průběhu přehrávání záznamu můžete 

nahrávat z tuneru volitelného rekordéru  

s pevným diskem a z televizního tuneru. 

Můžete rovněž nahrávat program na pevný 

disk a současně jej ukládat do vyrovnávací 

paměti časového posunu. Pro funkce 

nahrávání a časového posunu mohou 

existovat určitá omezení. Více informací 

najdete v rychlém průvodci a na dalších 

stranách. 

Záznam programu můžete spustit i tehdy, 

když stále probíhá nahrávání tohoto 

programu. Pamatujte, že nelze nahrávat 

programy chráněné proti kopírování. 

Informace o okamžitém spuštění ručního 

nahrávání najdete v rychlém průvodci. 

Nabídka KEEP EPISODES je k dispozici pouze 

tehdy, když je položka DATE nastavena na 

DAYS a položka PROTECTION na OFF. 

Pokud je seznam časovačů plný, nabídka 

TIMER PROGRAMMING je nepřístupná. 

Pokud časovaný záznam z nějakého důvodu 

nebude úspěšně dokončen, budete 

upozorněni, jestliže bude stejný program 

nalezen v programovém průvodci, abyste 

mohli nastavit nový časovač. 

Pokud je časovaný záznam naprogramován  

z programového průvodce nebo informačního 

zobrazení, je možné pouze změnit kategorii 

a stav ochrany a rodičovského zámku. 

Pokud je nahraný program rozdělen do  

dvou událostí, například kvůli zpravodajství, 

nahrají se obě události. Avšak podmínkou je, 

aby mezi časem začátku a konce záznamů 

byly méně než tři hodiny a aby programový 

průvodce rozpoznal, že dva programy spolu 

souvisejí.

MENU     
  RECORDINGS    
  TIMER PROGRAMMING    
   

Pokračování …

V některých zemích nelze nahrávat program 

CI+ a současně sledovat jiný program.
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>> Záznam programu 

Nahrávání pomocí programového 

průvodce…

Stiskněte pro otevření 

programového průvodce  

a vyberte program, který 

chcete nahrát 

Stiskněte pro povolení funkce 

nahrávání. 

Stiskněte pro spuštění nahrávání 

vybraného pořadu. Program je 

nyní podtržený. Nebo… 

… pokud je program součástí 

týdně vysílané řady, stiskněte 

pro naprogramování 

opakovaného časovaného 

nahrávání. 

Zobrazí se nabídka 

PROGRAMMING časovače, kde 

můžete pomocí navigačních  

a číselných tlačítek upravit 

časované nahrávání. 

Stiskněte pro uložení časovaného 

nahrávání. Program je nyní 

podtržený. 

Znovu zvýrazněte program  

a stiskněte pro otevření možností 

nahrávání (odstranit nebo zrušit).

Jakmile je nahrávání dokončeno, uloží se do 

nabídky HARD DISK CONTENT.

Současně lze nahrávat dva záznamy, když se 

však pokusíte nahrát třetí program, zobrazí 

se nabídka na obrazovce. 

O správě paměťového prostoru a ochraně 

Televizor je vybaven funkcí správy 

paměťového prostoru, která v případě 

potřeby automaticky uvolní paměťový 

prostor pro ruční a časované záznamy.  

Toto provádí odstraněním požadovaného 

množství obsahu z volitelného pevného 

disku. Platí následující principy: 

– Chráněné záznamy nejsou nikdy 

odstraněny. 

– Záznamy, které byly zobrazeny nebo 

upraveny, jsou odstraněny před záznamy, 

které nebyly ani zobrazeny ani upravovány. 

– Jako první jsou odstraněny nejstarší 

záznamy. 

– Záznam se neodstraní automaticky,  

když je v režimu přehrávání. 

– Časované záznamy nejsou aktivovány  

v případě zaplnění volitelného pevného 

disku a pokud jsou všechny záznamy 

chráněny; všechny probíhající záznamy 

jsou zastaveny automaticky, když je 

zaplněna kapacita pevného disku. 

Záznamy s omezenou délkou platnosti, 

například předplacené záznamy, se odstraní 

automaticky po vypršení jejich platnosti. Tyto 

záznamy jsou označeny symbolem |EXPIRES 

za názvem záznamu. Pokud časový údaj u 

záznamu, kterému vyprší platnost, není 

platný, nelze tento záznam přehrávat. Když 

sledujete záznam a jeho platnost vyprší, na 

obrazovce se zobrazí zpráva, kterou zavřete 

stiskem středového tlačítka. 

U časovaného nahrávání budete upozorněni, 

pokud na pevném disku volitelného 

rekordéru nebude volné místo nebo zde 

bude příliš málo místa. 

MENU

a
0 – 9

Pokračování …
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>> Záznam programu 

Kontrola již nastavených časovačů 

Časovače, které čekají na spuštění, 

můžete zkontrolovat, ale také upravit 

nebo odstranit. Časovač můžete 

deaktivovat buď jednou, anebo navždy, 

pokud se opakovaný časovač překrývá  

s jiným časovačem. 

Jestliže upravíte deaktivovaný časovač, 

automaticky se znovu aktivuje. 

Když při vytváření časovaných záznamů 

překročíte maximální kapacitu časovaných 

záznamů, v nabídkách se zobrazí upozornění. 

  MENU    
  RECORDINGS    
  TIMER INDEX   
   …
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Vyrovnávací paměť časového posunu 

představuje dočasné úložiště. Pokud 

změníte zdroj, kanál nebo stanici, nebo 

pokud vypnete televizor, obsah vyrovnávací 

paměti se smaže. Chcete-li záznam uchovat, 

můžete jej zkopírovat z vyrovnávací paměti 

časového posunu do nabídky HARD DISK 

CONTENT a vytvořit z něj ruční záznam. 

Pokud spustíte ruční záznam v průběhu 

časového posunu, záznam začne  

v okamžiku počátečního času programu. 

Pokud přepnete kanál po začátku 

programu, záznam začne od tohoto 

okamžiku. Další informace najdete  

v rychlém průvodci.

Kopírování na pevný disk...

Stiskněte pro pozastavení 

časového posunu

Stiskněte pro spuštění 

přehrávání

Stiskněte pro převíjení zpět, 

abyste si prohlédli program, 

který chcete nahrát

Stiskněte pro spuštění 

nahrávání na pevný disk.*1 

Obsah před počátečním časem 

záznamu se odstraní. 

1*Pokud spustíte ruční nahrávání v průběhu 

časového posunu, část časového posunu patřící 

k programu bude rovněž součástí nového 

záznamu. 

Po zkopírování z časového posunu do 

nabídky HARD DISC CONTENT můžete 

upravit nový záznam stejným způsobem  

jako jiné záznamy. 

POZNÁMKA! Poskytovatel programu může 

omezit, které programy lze nahrávat nebo 

sledovat s časovým posunem. Nahraný 

program může být rovněž k dispozici pouze 

omezené časové období. Informace  

o podmínkách nahrávání vám sdělí 

poskytovatel programu.

Kopírování z vyrovnávací paměti časového posunu  

>> Záznam programu 

STOP

PLAY

MENU

Vyrovnávací paměť časového posunu

Obsah na pevném disku
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Úprava záznamů 

Volitelný rekordér s pevným diskem 

umožňuje dle potřeby upravovat 

obsah na pevném disku. Například, 

můžete změnit kategorii záznamu, 

odstranit záznam, zkrátit záznam 

nebo záznam rozdělit do dvou dílů. 

Dále můžete nastavit ochranu pro 

záznamy, které chcete uchovat, 

nebo aktivovat rodičovský zámek. 

Otevřete hlavní nabídku a vyberte 

RECORDINGS pro otevření nabídky 

HARD DISC CONTENT. Zde můžete, 

mimo jiné, pomocí zeleného tlačítka 

řadit záznamy podle abecedy nebo 

podle data. 

Pokud je u záznamu aktivován rodičovský 

zámek, musíte zadat přístupový kód, 

abyste mohli otevřít nabídku OPTIONS  

a upravit záznam. 

Přístup k záznamům můžete omezit pomocí 

rodičovského zámku. To však vyžaduje nejprve 

zadání kódu rodičovského zámku. V nabídce 

ACCESS CONTROL můžete nastavit kód, 

který omezí přístup k vašim záznamům. 

Postup nastavení rodičovského zámku je 

popsán na straně 44. 

Přejmenování záznamu ... 

Pokud chcete změnit název záznamu, například 

u ručního záznamu, můžete mu přidělit nový 

název v nabídce HARD DISK CONTENT. 

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rozdělení záznamu ... 

Jeden záznam můžete rozdělit do dvou dílů. 

To usnadní například vyhledání určité scény 

při procházení dlouhým záznamem. 

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: U některých jazyků název nelze 

nastavit.

Oříznutí záznamu ... 

Část záznamu můžete odříznout. Jednoduše 

vyberte místo v záznamu a označte, zda chcete 

odstranit část před tímto místem nebo za ním. 

Nelze odstranit část uprostřed záznamu. 

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu ... 

Kterýkoliv nepotřebný záznam můžete kdykoli 

odstranit, včetně chráněných záznamů. 

Můžete rovněž odstranit všechny záznamy  

v kategorii nebo náhledu. Postupujte podle 

pokynů na obrazovce.

Chráněný záznam je označen symbolem |KEEP 

za názvem. 

Všechny záznamy s určitou dobou platnosti 

jsou automaticky chráněny, dokud jejich 

platnost neskončí. Tyto záznamy jsou 

označeny symbolem |EXPIRE za názvem a 

jejich ochranu nelze deaktivovat. 

Názvy a ochranu jsou neměnné u nových 

záznamů, ale pokud rozdělíte nebo nastavíte 

ochranu záznamu, který je součástí funkce 

KEEP EPISODES, tento konkrétní záznam již 

nebude součástí této funkce. 

MENU     
  RECORDINGS    
  HARD DISK CONTENT   
   …
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Funkce WebMedia

S integrovanou funkcí WebMedia 

můžete vyhledávat filmy, videa na 

YouTube, fotografie a další webový 

obsah. WebMedia umožňuje 

integrovat internetové funkce do 

vašeho televizoru. Můžete rovněž 

přidávat různé aplikace. Používání 

funkce WebMedia vyžaduje připojení 

televizoru k internetu, viz Síťová 

nastavení.

Při prvním otevření funkce WebMedia 

budete vyzváni k přijetí podmínek použití. 

Pokud resetujete televizor na výchozí 

nastavení, budete muset tyto podmínky 

znovu přijmout. Chcete-li zablokovat 

vybrané aplikace, můžete jim nastavit 

vlastní kód PIN.

Funkci WebMedia lze ovládat i pomocí 

aplikace BeoRemote; více informací 

najdete na straně 5. 

Funkce WebMedia nemusí být dostupná 

na všech trzích. 

Aktivace funkce WebMedia

Stiskněte pro aktivaci tlačítka 

zdroje přiřazeného funkci 

WebMedia, například DTV*1 

1*Zdroj můžete aktivovat i otevřením hlavní 

nabídky, výběrem SOURCE LIST, zvýrazněním 

WEBMEDIA a stiskem středového tlačítka. 

Základní navigace …

Stiskněte pro procházení  

v internetovém prohlížeči, mezi 

dostupnými aplikacemi nebo na 

klávesnici, je-li k dispozici.

Stiskněte pro přijetí nebo výběr 

Stiskněte pro přechod o úroveň 

zpět, dlouhým stiskem otevřete 

úvodní obrazovku WebMedia

Navigace v internetovém prohlížeči …

Stiskněte pro procházení 

historie webových stránek 

Stiskněte pro posun webové 

stránky nahoru nebo dolů pro 

snadné prohlížení

Přidání aplikace …

Otevřete nabídku App Gallery 

Vyberte zemi*2

 

Podle pokynů na obrazovce 

přidejte aplikaci. Přejděte na 

úvodní obrazovku WebMedia, 

kde najdete přidanou aplikaci.

Zablokování/odblokování aplikace …

Přístup k některým aplikacím 

můžete omezit tak, že je 

zablokujete pomocí kódu PIN. 

Když je aplikace zvýrazněna, 

stiskněte pro její zablokování/

odblokování

Zadejte kód PIN pro WebMedia 

(ne kód PIN televizoru)*3

Přijměte kód

DTV

BACK

0 – 9

2*Můžete přidávat aplikace z různých zemí. 

Někteří poskytovatelé vysílání mohou některé 

aplikace blokovat. 
3*Pokud jste nevybrali kód PIN, při první 

aktivaci funkce WebMedia budete vyzváni  

k nastavení kódu PIN, abyste mohli 

zablokovat aplikaci.

Pokračování …
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>> Funkce WebMedia

Je-li jako zdroj zvolena funkce WEBMEDIA, 

stiskněte MENU pro otevření překryvné 

nabídky WebMedia. Tlačítka dálkového 

ovladače jsou zobrazena vpravo v nabídce  

a jimi ovládané funkce pak vlevo. 

Obnovení stránky … 

Můžete obnovit stránku, pokud je často 

aktualizovaná, například předpověď počasí 

nebo on-line zprávy.

Přidání záložky ...

Při otevřené webové stránce stiskněte 

tlačítko MENU pro otevření překryvné 

nabídky. Stiskněte 2 pro přidání záložky  

pro tuto otevřenou webovou stránku.

Přidané záložky se ukládají v internetové 

aplikaci. Přejděte na úvodní obrazovku 

WebMedia a vyberte internetovou aplikaci, 

kde najdete přidanou záložku.

Kontrola informací o zabezpečení 

stránky … 

Pomocí nabídky informací zabezpečení 

můžete zkontrolovat adresu URL webové 

stránky a získat informace o zabezpečení.

Změna zdroje NOW ON TV …

Funkce NOW ON TV poskytuje náhled, co je 

zobrazeno ve vybraném zdroji. Například, 

pokud jste jako zdroj vybrali HDMI 1 a máte 

připojený set-top box, získáte náhled 

aktuálního programu.

Zdroj lze vybrat v nabídce WEBMEDIA 

SETTINGS.

SOURCE LIST

RECORDINGS

SETUP

REFRESH 

BOOKMARK

SECURITY INFORMATION

WEBMEDIA SETTINGS

1

2

3

4

 select

Pokračování …
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Funkce HomeMedia

Během přehrávání hudby bude zobrazena 

nabídka NOW PLAYING s obalem a údaji 

o umělci, titulu a skladbě, budou-li  

k dispozici. Při procházení nebo přehrávání 

souborů hudby, fotografií a videa 

můžete stiskem modrého tlačítka 

zobrazit další informace. 

Poslech hudby ... 
Připojte úložné zařízení  
s hudbou. 

Stiskněte pro aktivaci tlačítka 
zdroje přiřazeného prohlížeči 
médií, například H.MEDIA*1 

Stiskněte pro výběr úložného 
zařízení s hudbou a potom 
stiskněte středové tlačítko 

Pokud je úložným zařízením 
server médií, stiskem 
zvýrazněte nabídku hudby 
nebo složky a stiskněte 
středové tlačítko 

Stiskněte pro procházení souborů 
a složek a stiskem středového 
tlačítka otevřete složku nebo 
spustíte přehrávání souboru 

Stiskněte pro procházení 
skladeb v průběhu přehrávání.
Stiskněte a podržte pro posun  
v průběhu přehrávání. Dalším 
stiskem změníte rychlost 
posunu*2 

Stiskněte pro procházení skladeb 
v průběhu přehrávání 

Stiskněte pro pozastavení 

Stiskněte pro obnovení 
přehrávání 

Stiskněte pro návrat do 
předchozích nabídek nebo 
stiskněte a podržte pro návrat 
do hlavní nabídky 

Můžete rovněž otevřít nabídku NOW PLAYING 

MUSIC, a to stiskem tlačítka MENU a potom 

červeného tlačítka. Na ovladači Beo6 

stiskněte Music. 

1*H.MEDIA najdete v nabídce LIST ovladače 

Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, 

vybrat SOURCE LIST, označit HOMEMEDIA  

a stisknout středové tlačítko pro aktivaci 

funkce HomeMedia.  

 
2*Avšak v průběhu prezentace fotografií 

nebo přehrávání videa nemůžete procházet 

skladby nebo pozastavovat hudební soubory.

Můžete přehrávat hudební  

a video soubory a prohlížet 

fotografie uložené buď na  

úložném zařízení nebo na zařízení 

připojeném prostřednictvím 

serveru médií s podporou  

DLNA/UPnP. Po připojení úložného 

zařízení k televizoru získáte 

přístup k nabídce HOMEMEDIA. 

Pokud máte hudbu a fotografie 

uložené, můžete spustit hudbu  

a vrátit se do hlavní nabídky  

a spustit prezentaci fotografií. 

Potom můžete současně přehrávat 

hudbu a prohlížet fotografie. 

Úložným zařízením mohou být 

například USB zařízení a pevné disky 

připojené pomocí rozhraní USB nebo 

Ethernet. 

Informace o podporovaných 

formátech najdete na stránce 

www.bang-olufsen.com/guides. 

Použití funkce HomeMedia

H.MEDIA

STOP

PLAY

BACK

selectinfoTuesday 15 November, 2011 08:35

HOMEMEDIA 

NEW VOLUME  USB

111110_1586.jpg 

Hey, Hey Helen 

Mamma Mia 

IMG_0548.MOV 

RANDOM  |  REPEAT

Pokračování …

http://www.bang-olufsen.com/guides
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>> Funkce HomeMedia 

Prohlížení fotografií ... 

Připojte úložné zařízení  

s fotografiemi. 

Stiskněte pro aktivaci tlačítka 

zdroje přiřazeného prohlížeči 

médií, například H.MEDIA*1 

Stiskněte pro výběr úložného 

zařízení s fotografiemi a potom 

stiskněte středové tlačítko 

Pokud je úložným zařízením 

server médií, stiskem 

zvýrazněte nabídku fotografií 

nebo složek a stiskněte 

středové tlačítko 

Stiskněte pro procházení 

souborů a složek a stiskem 

středového tlačítka otevřete 

složku 

Stiskněte pro otevření 

fotografie na celou obrazovku. 

Prezentace se spustí automaticky 

Stiskněte pro pozastavení 

prezentace 

Stiskněte pro pokračování 

prezentace

Stiskněte pro přesun  

k předchozí nebo další fotografii, 

i v pozastaveném režimu 

Stiskněte pro přechod na 

předchozí nebo následující 

fotografii

Stiskněte pro otevření informací 

o aktuální fotografii. (Ovladač 

Beo6: Stiskněte Information) 

Stiskněte pro ukončení 

prezentace a návrat na 

obrazovku prohlížeče nebo pro 

návrat do předchozích nabídek 

nebo stiskněte a podržte pro 

návrat do hlavní nabídky 

Pro otočení fotografie vlevo nebo vpravo 

stiskněte MENU a potom 2 nebo 3, nebo 

použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. 

Na ovladači Beo6 stiskněte < Rotate nebo 

Rotate >.

Můžete rovněž otevřít nabídku NOW 

SHOWING PHOTO, a to stiskem tlačítka 

MENU a potom zeleného tlačítka. Na 

ovladači Beo6 stiskněte Photo.

1*H.MEDIA najdete v nabídce LIST ovladače 

Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, 

vybrat SOURCE LIST, označit HOMEMEDIA  

a stisknout středové tlačítko pro aktivaci 

funkce HomeMedia. 

Přehrávání video souborů ... 

Připojte úložné zařízení s video 

soubory. 

Stiskněte pro aktivaci tlačítka 

zdroje přiřazeného prohlížeči 

médií, například H.MEDIA*1 

Stiskněte pro výběr úložného 

zařízení s video soubory a potom 

stiskněte středové tlačítko 

Pokud je úložným zařízením 

server médií, stiskem zvýrazněte 

nabídku videa nebo složek  

a stiskněte středové tlačítko 

Stiskněte pro procházení souborů 

a složek a stiskem středového 

tlačítka otevřete složku nebo 

spustíte přehrávání souboru 

Stiskněte pro pozastavení 

Stiskněte pro obnovení 

přehrávání

Stiskněte pro procházení po 

minutách. Stiskněte a podržte 

tlačítka pro posun. Dalším stiskem 

změníte rychlost posunu 

Stiskněte pro procházení 

souborů v průběhu přehrávání. 

Stiskněte pro přechod na 

konkrétní místo v čase  

v souboru 

Stiskněte pro ukončení 

přehrávání videa a návrat na 

obrazovku prohlížeče nebo pro 

návrat do předchozích nabídek 

nebo stiskněte a podržte pro 

návrat do hlavní nabídky 

Můžete rovněž otevřít nabídku NOW 

PLAYING VIDEO, a to stiskem tlačítka MENU 

a potom žlutého tlačítka. Na ovladači Beo6 

stiskněte Video.

H.MEDIA

STOP

PLAY

1 – 9

BACK

H.MEDIA

STOP

PLAY

BACK

Pokračování …
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>> Funkce HomeMedia 

Můžete nastavit, aby se hudební 

soubory přehrávaly nebo fotografie 

prohlížely v náhodném pořadí nebo aby 

se opakovaně přehrávaly/prohlížely, 

jakmile jsou přehrány/prohlédnuty 

všechny hudební soubory, fotografie 

nebo videa. Můžete rovněž nastavit 

časovou prodlevu prezentace, která určí, 

za jak dlouho se zobrazí další fotografie. 

Nabídku SETTINGS otevřete stiskem tlačítka 

MENU a potom tlačítka 4. Na ovladači Beo6 

stiskněte Settings. 

Při otáčení fotografie je časová prodleva 

prezentace resetována. 

Nabídku HOMEMEDIA lze otevřít i pomocí 

výběru SETUP v hlavní nabídce. 

Pokud je funkce HomeMedia přibližně 30 

sekund nečinná, přepne se do režimu 

přehrávače, kde budou zobrazeny pouze 

informace NOW PLAYING. Stiskem tlačítka 

BACK znovu zobrazíte prohlížeč na 

obrazovce. Režim přehrávače lze aktivovat  

i ručně stiskem tlačítka BACK při zobrazení 

hlavní nabídky HomeMedia.

Nastavení médií Zobrazení seznamu naposledy 

vybraných souborů 

Můžete zobrazit krátký seznam souborů, 

které jste nedávno vybrali z aktuálně 

připojených úložných zařízení. 

Stiskněte tlačítko zdroje 

přiřazené prohlížeči médií, 

například H.MEDIA.*1 

Naposledy vybrané soubory  

se zobrazí pod seznamem 

detekovaných úložných zařízení.

Stiskněte pro zvýraznění 

souboru, který chcete přehrát, 

a stiskněte středové tlačítko 

Chcete-li smazat seznam posledních výběrů, 

stiskněte MENU a potom 1. Na ovladači 

Beo6 stiskněte Clear History. 

1*H.MEDIA najdete v nabídce LIST ovladače 

Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, 

vybrat SOURCE LIST, označit HOMEMEDIA  

a stisknout středové tlačítko pro aktivaci 

funkce HomeMedia. 

H.MEDIA

RANDOM  |  REPEAT

Příklad režimu přehrávače.
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Časovače vypnutí 

Televizor je vybaven 

integrovaným časovačem vypnutí, 

což znamená, že můžete nastavit 

vypnutí televizoru po uběhnutí 

určitého počtu minut. 

Televizor můžete nastavit tak, aby  

se po uplynutí určitého počtu minut 

automaticky vypnul. 

Aktivace časovače vypnutí pomocí 

dálkového ovladače Beo4 … 

Stiskněte pro otevření nabídky 

SLEEP na displeji ovladače 

Beo4*1 

Opakovaným stiskem vyberte 

počet minut nebo OFF, což 

uvidíte na obrazovce televizoru 

1*Má-li se na dálkovém ovladači Beo4 

zobrazit položka SLEEP, je nejprve nutné ji 

přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače. 

Aktivace časovače vypnutí pomocí 

dálkového ovladače Beo6 … 

Opakovaným stiskem vyberte 

počet minut nebo Off 

Nastavení časovače vypnutí 

LIST

SLEEP

Sleep
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Nastavení napájení 

Chcete-li urychlit spouštění 

televizoru, můžete nastavit 

časovač rychlého spuštění pro 

jeden nebo dva určené časové 

intervaly. V těchto intervalech 

dojde ke zvýšení spotřeby 

elektrické energie v pohotovostním 

stavu ve srovnání se standardním 

pohotovostním stavem televizoru. 

Nicméně úsporu energie můžete 

nastavit u řady dalších funkcí 

televizoru, mezi které patří např. 

zvuk, obraz a síť. Když nastavíte 

úsporu energie pro obraz,  

v náhledu se zobrazí kvalita 

obrazu pro každou možnost, 

díky čemuž si snadněji vyberte 

požadovanou kombinaci úspory 

energie a kvality obrazu. 

V nabídce AUTO STANDBY 

můžete nastavit automatické 

vypnutí televizoru po určité době 

nečinnosti. 

Nastavte spotřebu energie pro 

pohotovostní stav, zvuk, obraz a síť. 

Televizor lze nastavit na přepnutí do 

pohotovostního režimu po určité době 

nečinnosti. Výchozím nastavením jsou 4 

hodiny. Tato funkce platí pouze pro 

režim videa, nikoliv zvuku. 

Chcete-li zkrátit dobu spouštění televizoru 

nebo nastavit jeho automatické přepnutí do 

pohotovostního režimu, otevřete nabídku 

STANDBY.*1 

Chcete-li nastavit úsporu energie pro zvuk, 

otevřete nabídku SOUND.

Chcete-li nastavit úsporu energie pro obraz, 

otevřete nabídku PICTURE.

Chcete-li nastavit úsporu energie pro síť, 

otevřete nabídku NETWORK.

Je-li aktivní funkce AUTO STANDBY, na 

obrazovce televizoru se zobrazí zpráva, 

pokud byl televizor v nečinnosti po dobu 

nastavenou v nabídce. Bude-li televizor  

i nadále nečinný, přepne se do 

pohotovostního režimu. 

Jestliže televizor po dobu 15 minut  

nezjistí žádný signál zdroje, přepne se  

do pohotovostního režimu. 

1*Pokud je aktivní časovač rychlého spuštění, 

televizor se zapne za několik sekund. Pokud 

přijímáte televizní signál z připojeného set-

top boxu, rychlost spuštění televizoru je 

ovlivněna i dobou spouštění set-top boxu. 

Aktivace časovače rychlého spuštění zvýší 

spotřebu energie v nastaveném období.

Nastavení spotřeby energie 

MENU     
  SETUP    
  POWER SAVING    
   STANDBY    
   SOUND    
   PICTURE    
   NETWORK    
   …    
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Kontrola přístupu 

V nabídce ACCESS CONTROL 

můžete aktivovat rodičovský 

zámek, který zamkne konkrétní 

kanály. Můžete rovněž nastavit 

věkovou přístupnost, podle níž 

se určí pořady, jejichž sledování 

bude vyžadovat zadání 

přístupového kódu. 

Když otevřete seznam kanálů, 

můžete zamknout a odemknout 

kanály a zakázat/povolit tak 

jejich sledování ostatním. Pokud 
zamknete kanál v hlavním seznamu, 

bude zamknutý i ve všech 

skupinách kanálů, ve kterých  

je zařazen. Když budete chtít 

sledovat zamknutý kanál, budete 

vyzváni k zadání přístupového 

kódu. 

Systém kontroly přístupu není stejný 

jako systém ochrany televizoru 

kódem PIN, avšak může pro vás být 

snazší, pokud pro oba systémy zvolíte 

stejný kód. 

Navíc, zde popisovaný přístupový kód 

není stejný jako kód PIN, který jste 

obdrželi s vaší kartou Smart Card. 

Informace o kódu PIN vaší karty Smart 

Card vám sdělí poskytovatel služby. 

 

Zapněte funkci přístupového kódu, 

abyste mohli zamknout kanály a zamezit 

ostatním upravovat seznamy kanálů. 

Můžete nastavit i věkovou přístupnost  

a omezit tak přístup k pořadům 

neodpovídajícím vybrané věkové 

přístupnosti, pokud poskytovatel  

služby tyto údaje poskytuje. 

Přístupový kód můžete kdykoli změnit. 

Při prvním otevření nabídky ACCESS 

CONTROL budete vyzváni k výběru 

nového přístupového kódu. 

Na některých trzích nelze funkci kontroly 

přístupu vypnout u pořadů s věkovou 

přístupností od 18 let a při každém otevření 

takového pořadu musíte zadat přístupový kód. 

Na některých trzích nelze vybrat přístupový 

kód 0000. 

Co dělat, když zapomenete kód ... 

Když zapomenete svůj přístupový kód, 

otevřete nabídku ACCESS CONTROL a třikrát 

zadejte 9999. Systém kontroly přístupu se 

následně vypne. Potom jej musíte znovu 

zapnout a zadat nový přístupový kód. 

Deaktivace systému kontroly přístupu je  

u některých poskytovatelů programu 

zakázána.

Nastavení systému kontroly přístupu 

MENU     
  SETUP    
  ACCESS CONTROL    
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HDMI Matrix 

Vlastní funkce HDMI Matrix je 

fyzický produkt určený k připojení, 

který umožňuje připojit až 32 

externích zdrojů k až 32 televizorům 

v různých místnostech a ovládat 

tyto zdroje buď přímo na každém 

televizoru, anebo dálkovým 

ovladačem Beo4/Beo6 pro 

několik místností současně. 

Zařízení HDMI Matrix musí zapojit  
a nastavit prodejce Bang & Olufsen. 

– Používáte-li dálkový ovladač Beo6, před 

použitím zařízení HDMI Matrix jej musíte 

překonfigurovat. 

– Do systému nelze zapojit více než jedno 

zařízení HDMI Matrix. 

Nastavení v nabídce HDMI MATRIX …

V nabídce HDMI MATRIX můžete vybrat 

nastavení pro zařízení HDMI Matrix.

Připojení zařízení HDMI Matrix… 

 > Otevřete nabídku HDMI MATRIX. 

> Zvýrazněte položku MATRIX CONNECTED 

a navigačním tlačítkem vlevo otevřete výběr. 

> Vyberte konektor HDMI a dvakrát stiskněte 

středové tlačítko.

> Stáhněte tabulku PUC pro připojený zdroj 

HDMI. Postupujte podle pokynů na 

obrazovce.

> Zvýrazněte staženou tabulku PUC a stiskněte 

středové tlačítko.

> Vyberte konektor PUC a stiskněte středové 

tlačítko.

> Vyberte typ ovládání, které bude připojeno.

> Vyberte režim modulace. 

> Stiskněte středové tlačítko pro uložení 

nastavení HDMI Matrix. 

> Pokračujte stiskem středového tlačítka. 

Funkce HDMI Matrix je nyní nakonfigurována. 

Následně je zapotřebí v nabídce SOURCE LIST 

SETUP nakonfigurovat zdroje připojené k HDMI 

Matrix. To provedete stejným způsobem jako 

u jiných připojených zařízení. 

Pokud později deaktivujete uloženou 

konfiguraci zařízení HDMI Matrix nastavením 

položky HDMI Matrix na NO, vaše nastavení 

v položce INPUTS zůstane uloženo. To 

znamená, že pokud tuto položku později 

nastavíte na YES, nastavení se znovu objeví. 

Pokyny pro zrušení konfigurace zdroje najdete 

na straně 14. 

MENU     
  SETUP    
  PRODUCT INTEGRATION    
   B&O CONNECT
   HDMI MATRIX
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Systém ochrany kódem PIN 

Smyslem systému ochrany 

kódem PIN je znemožnit 

normální užívání televizoru 

osobám, které kód PIN neznají. 

Zapnutí systému ochrany kódem 

PIN není povinné. 

Když je systém ochrany kódem 

PIN aktivní a televizor odpojíte 

od síťového napájení na dobu 

cca 15–30 minut, systém 

ochrany se zapne. 

Po opětovném zapojení a zapnutí 

se televizor za tři minuty 

automaticky vypne, pokud 

nezadáte kód PIN. 

DŮLEŽITÉ! Pokud jste vyzváni  

k zadání kódu PIN při prvním zapnutí 

televizoru, zadejte kód PIN, který jste 

obdrželi od prodejce Bang & Olufsen. 

Aktivace systému ochrany kódem PIN 

Pokud je systém ochrany kódem PIN již 

aktivní, budete vyzváni k zadání kódu 

PIN, jakmile otevřete nabídku PIN CODE. 

Funkci kódu PIN můžete kdykoli 

aktivovat nebo deaktivovat a svůj  

kód PIN můžete změnit.

Pokud při zadávání kódu náhodou stisknete 

nesprávné tlačítko, stiskem žlutého tlačítka 

vymažete jednu číslici nebo stiskem červeného 

tlačítka vymažete celé vstupní pole. 

Po pěti nesprávných pokusech se televizor na 

tři hodiny vypne – během této doby jej nelze 

používat. Kontrolka pohotovostního stavu 

bude rychle blikat červeně.

Pokud kód PIN změníte více než pětkrát 

během tří hodin, nabídka PIN CODE se 

znepřístupní na tři hodiny, pokud televizor 

nebude odpojen od síťového napájení. 

Odpojení televizoru od síťového napájení 

tříhodinový interval resetuje. 

Pokud byste kód PIN zapomněli nebo ztratili, 

kontaktujte prodejce Bang & Olufsen. 

Prodejce vám může poskytnout hlavní kód, 

který váš vlastní kód PIN deaktivuje. 

MENU     
  SETUP    
  PIN CODE    
   …    
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Aktualizace softwaru a služeb 

Zobrazení informací o softwaru 

Můžete zjistit informace o aktuální verzi 

softwaru, datu vydání a poznámkách  

k verzi. 

Doporučujeme na televizoru povolit 

automatické aktualizace softwaru, 

abyste vždy měli k dispozici 

nejnovější funkce. 

Pokud je televizor nastaven  

v systému s převaděčem BeoLink 

Converter NL/ML, je nezbytné 

povolit automatické aktualizace 

systému, aby zařízení zapojená  

v systému byla neustále aktuální 

a schopná komunikovat. 

Informace o softwaru můžete 

vyhledat a aktualizaci softwaru 

televizoru můžete provést kdykoli 

ručně. 

Aktualizace softwaru 

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace 

softwaru, televizor musí být připojen  

k internetu. Doporučuje se nastavit 

televizor na automatické aktualizování 

softwaru.

Dostupné aktualizace softwaru můžete 

stáhnout i ze stránky 

www.bang-olufsen.com do zařízení USB. 

Připojte zařízení USB do portu USB na 

připojovacím panelu. 

Na některých trzích lze aktualizovat 

software i přes anténní signál (OAD). Při 

aktualizování přes anténní signál jsou 

některé aktualizace povinné a nelze je 

zrušit. 

Bližší informace o aktualizacích softwaru 

vám sdělí prodejce. 

Když v televizoru probíhá aktualizace softwaru, 

kontrolka pohotovostního stavu bliká červeně 

a neměli byste televizor odpojovat ze síťového 

napájení. 

Aktualizace systému … 

Pokud máte v systému zapojen převaděč 

BeoLink Converter NL/ML a několik 

zařízení Bang & Olufsen, při spuštění 

kontroly aktualizací se aktualizuje celý 

systém. Měli byste povolit automatickou 

aktualizaci softwaru systému v nabídce 

televizoru. Dostupné aktualizace 

softwaru pro všechna zařízení Bang & 

Olufsen zapojená v systému se budou 

pravidelně automaticky stahovat.*1 

1*Automatickou aktualizaci softwaru můžete 

povolit nebo zakázat pouze pro celý systém, 

ne pro jednotlivá zařízení. 

MENU    
  SETUP    
  SERVICE    
   LATEST RELEASE

MENU     
  SETUP    
  SERVICE    
   SOFTWARE UPDATE    
    CHECK FOR UPDATE
    AUTO SYSTEM UPDATES 

http://www.bang-olufsen.com
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Obvykle se zdroj konfiguruje po připojení, 

viz strana 13, ale tabulku PUC můžete 

stáhnout i později. 

Pokud požadovaná tabulka PUC není na 

seznamu nebo pokud potřebujete více 

obecnějších informací, obraťte se na 

prodejce Bang & Olufsen. 

Tabulky PUC můžete i odstranit, avšak musíte 

nejprve zrušit konfiguraci připojeného zařízení, 

které je přiřazeno k tabulce PUC. Viz strana 14. 

V závislosti na používaném infračerveném 

zařízení PUC může být nutné stisknout 

SHIFT + 9 na ovladači Beo4, aby se zařízení 

zapnulo. SHIFT najdete v položce LIST 

ovladače Beo4.

Stažení nebo odstranění tabulek PUC Máte-li internetové připojení, 

můžete si stáhnout tabulky PUC 

umožňující ovládání připojeného 

zařízení, např. set-top boxu, 

pomocí dálkového ovladače 

Beo4/Beo6. 

Tabulky PUC jsou k dispozici pro 

mnoho produktů různých značek, 

jako jsou televizní obrazovky, 

projektory, DVD přehrávače,  

set-top boxy a herní konzole. 

Seznam tabulek PUC na 

internetu je pravidelně 

aktualizován a rozšiřován. 

Tabulky PUC 

  MENU    
  SETUP    
  SERVICE    
   PUC MANAGEMENT    
    PUC DOWNLOAD
    PUC CLEAN-UP
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Digitální text

Televizor podporuje funkci 

digitálního textu / MHEG, kterou 

vyžadují některé země a moduly 

CA, mimo jiné k aktivaci různých 

aplikací MHEG dostupných pro 

kanál. Když je funkce digitálního 

textu zapnuta, ovládání televizoru 

dálkovým ovladačem Beo4 se 

bude v několika aspektech lišit 

od standardního ovládání 

popsaného v této příručce. 

Zapnutí funkce digitálního textu / MHEG 

Pokud vaše země nebo modul CA 

vyžaduje aktivaci digitálního textu, 

možná budete muset tuto funkci 

zapnout sami. 

Funkce digitálního textu se mohou lišit 

vzhledem a zapínají se stiskem tlačítka  

Text nebo barevného tlačítka. 

Když je digitální text zapnutý a na obrazovce 

není zobrazena žádná nabídka, musíte 

nejprve stisknout tlačítko MENU a až poté 

barevné tlačítko pro aktivaci funkce.

MENU     
  SETUP    
  DIGITAL TEXT    
   …
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Teletext 

Teletext můžete ovládat pomocí 

panelu nabídek na horním okraji 

stránky teletextu nebo pomocí šipek 

dálkového ovladače. Pro rychlý 

přístup můžete rovněž uložit své 

oblíbené stránky teletextu.

Pokud je zapnutý digitální text a pro 

aktuální kanál je k dispozici aplikace 

MHEG, stiskem tlačítka TEXT aktivujete 

tuto aplikaci a ne obvyklou funkci 

teletextu.

Při spuštěném teletextu stiskem tlačítka 

TEXT přepínáte mezi režimem duální 

obrazovky a režimem celé obrazovky.

Spuštění a ukončení teletextu … 

Stiskněte pro otevření úvodní 

stránky teletextu

Stiskněte pro návrat na 

předchozí stránku

Stiskněte a podržte pro 

ukončení teletextu

Přesun na stránku … 

Zobrazte požadované stránky 

teletextu

Stiskněte pro posun o stránku 

nahoru nebo dolů

Stiskněte pro přesun na PAGE 

a krok; nebo ...

… stiskněte pro výběr stránky

Stiskněte pro přesun na obsah 

teletextu

Pozastavení střídání podstránek … 

Stiskněte pro zastavení střídání; 

nebo …

… přesuňte na HALT a stiskněte

Stiskněte pro výběr stránky

Restartujte střídaní

Zvětšení teletextové 

stránky … 

Stiskněte pro přesun na LARGE

Stiskem přepínáte mezi 

zobrazením horní a dolní 

poloviny stránky a normálním 

zobrazením

Chcete-li zobrazit skrytý text na stránce 

teletextu, přejděte na položku REVEAL  

a stiskněte středové tlačítko.

Každodenní používání

TEXT

BACK

BACK

0 – 9

0 – 9

STOP

nebo
0 – 9
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V některých případech může být 

potřebné rychlé zobrazení stránek 

MEMO teletextu, například chcete-li si 

před odjezdem do práce prostřednictvím 

teletextové služby přečíst hlášení  

o dopravní situaci. 

Zobrazení stránek MEMO … 

Stiskněte pro spuštění teletextu 

Stiskněte pro procházení mezi 

stránkami MEMO 

Odstranění stránky MEMO … 

Stiskněte pro přesun kurzoru  

na SETUP a potom stiskněte 

středové tlačítko 

Stiskněte pro přesun kurzoru na 

stránku MEMO, kterou chcete 

odstranit, a stiskněte žluté 

tlačítko 

Zobrazení titulků teletextu pro pořad … 

Pokud chcete, aby se teletextové titulky  

u konkrétního pořadu zobrazovaly automaticky, 

uložte stránku s teletextovými titulky jako 

MEMO stránku 9.  

Každodenní používání stránek MEMO 

Každý televizní kanál má k dispozici 

devět stránek MEMO pro teletextovou 

službu. 

Vytvoření stránky MEMO … 

Otevřete stránku, kterou často 

prohlížíte 

Stiskněte pro přesun kurzoru  

v panelu nabídky na položku 

SETUP a stiskněte středové 

tlačítko. Objeví se 9 očíslovaných 

míst pro uložení stránek MEMO   

Stiskněte pro uložení aktuální 

stránky. Kurzor se přesune na 

další dostupné místo MEMO 

Stiskněte pro výběr další 

stránky teletextu, kterou  

chcete uložit 

Opakujte tento postup pro 

každou stránku, kterou chcete 

uložit 

Stiskněte pro ukončení 

nastavení MEMO, přesuňte 

kurzor na položku BACK  

v panelu nabídky a stiskněte 

středové tlačítko 

Uložení oblíbených stránek 
teletextu

>> Teletext

TEXT

0 – 9

0 – 9
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Integrovaná periferní řídicí 

jednotka (PUC) plní funkci 

překladače mezi připojeným 

video zařízením, například set-

top boxem, videorekordérem 

nebo DVD přehrávačem  

a dálkovým ovladačem  

Bang & Olufsen. 

Přístup k funkcím nabízeným 

zařízeními od jiných výrobců než 

Bang & Olufsen můžete získat 

pomocí dálkového ovladače 

Bang & Olufsen. 

Když zařízení zapnete, funkce  

se zpřístupní prostřednictvím 

překryvné nabídky na televizní 

obrazovce nebo na displeji 

ovladače Beo6. 

Pokyny pro různé funkce 

nabízené zařízením naleznete  

v uživatelské příručce k danému 

výrobku. 

Některé funkce televizoru nemusí být 

dostupné, pokud je připojeno zařízení 

jiného výrobce než Bang & Olufsen. 

Bang & Olufsen nepodporuje všechna 

připojená video zařízení. Další informace 

o podporovaných zařízeních vám 

sdělí prodejce Bang & Olufsen. 

Ovládání jiných zařízení pomocí dálkového ovladače 
Beo4 nebo Beo6 

Máte-li dálkový ovladač Beo4,  

některé funkce jsou přístupné přímo 

prostřednictvím ovladače Beo4, když 

zařízení zapnete. Další funkce jsou k 

dispozici prostřednictvím nabídky na 

televizní obrazovce. V této nabídce 

můžete vidět, která tlačítka ovladače 

Beo4 aktivují specifické služby nebo 

funkce. 

U prodejce Bang & Olufsen je k dispozici 

přehled „mapování PUC“, podrobněji 

vysvětlující ovládání připojených zařízení 

pomocí dálkového ovladače Beo4.

Stiskněte tlačítko zdroje 

nakonfigurované pro zapnutí 

připojeného zařízení, např. DVD  

Stiskněte pro otevření hlavní 

nabídky včetně funkcí týkajících 

se zdroje 

Stiskněte pro aktivaci 

požadované funkce

Přímé ovládání pomocí dálkového 

ovladače Beo4 

Pokud víte, která barevná tlačítka 

ovladače Beo4 aktivují příslušné funkce, 

můžete požadovanou funkci aktivovat 

bez otevření překryvné nabídky. 

Když je zařízení zapnuté ... 

Stiskněte pro aktivaci funkce 

Stiskněte a podržte pro otevření 

programového průvodce nebo 

položky „Now/Next“ na 

obrazovce, pokud používáte 

zařízení podporující tyto funkce 

Stiskněte pro aktivaci 

požadované funkce 

Některá zařízení PUC s infračerveným 

ovládáním se musí zapnout kombinací 

SHIFT + 9 na dálkovém ovladači Beo4.  

SHIFT najdete v položce LIST ovladače Beo4.

Použití dálkového ovladače Beo4 

DVD

MENU

1 – 9

nebo

MENU

1 – 9

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

Příklad překryvné nabídky. Tlačítka 

dálkového ovladače Beo4 jsou zobrazena 

vpravo v nabídce a jimi ovládané funkce pak 

vlevo. Nabídka může také uvádět tlačítka  

na dálkovém ovladači, který byl dodán  

k připojenému zařízení. 
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>> Ovládání jiných zařízení pomocí dálkového ovladače Beo4 nebo Beo6

Hlavní funkce vašich zařízení lze ovládat 

pomocí dálkového ovladače Beo6. Dálkový 

ovladač Beo6 nemusí podporovat 

všechny funkce. Dostupné služby  

a funkce jsou zobrazeny na displeji 

ovladače Beo6 při aktivaci zařízení. 

Stiskněte tlačítko zdroje pro 

zapnutí připojeného zařízení, 

např. DVD  

Na displeji ovladače Beo6 

stiskněte tlačítko, které aktivuje 

požadovanou funkci; nebo ...

... stiskněte pro otevření hlavní 

nabídky včetně funkcí týkajících 

se zdroje 

Stiskněte tlačítko, které aktivuje 

požadovanou funkci 

Příklad displeje ovladače Beo6 používaného 

k ovládání set-top boxu. 

Použití dálkového ovladače Beo6 

 DVD

 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 

DVD

…

Menu

1 – 9

nebo
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Síťová nastavení 

Televizor můžete připojit k síti 

pomocí kabelového nebo 

bezdrátového připojení. Jako 

nejspolehlivější síťové připojení 

Bang & Olufsen doporučuje 

kabelové připojení. 

Bang & Olufsen dále doporučuje 

používat samostatný router  

a přístupový bod – router 

síťového připojení – pro zajištění 

nejspolehlivějšího přehrávání 

digitálních souborů. 

Více informací o síťovém 

nastavení Bang & Olufsen vám 

sdělí prodejce Bang & Olufsen. 

Na některých trzích nelze vytvořit 

bezdrátové připojení a je nutné 

použít kabelové připojení. 

Vytvoření kabelového připojení 

Jeden konec kabelu Ethernet připojte do 

routeru a druhý konec do konektoru 

Ethernet na televizoru. Předpokládá se, 

že jste v síti povolili protokol DHCP.

Pokud je nastavení sítě LAN nastaveno 

na automatickou konfiguraci, adresa IP, 

maska podsítě, brána a server DNS se 

přiřadí automaticky. Pokud se nastavení 

musí zadat ručně nebo pokud se adresa 

IP, maska podsítě, brána a server DNS  

z nějakého důvodu nepřiřadí automaticky, 

musíte tyto údaje zadat ručně. 

> Stiskněte zelené tlačítko pro pojmenování 

připojení LAN.*1 

> Stiskněte středové tlačítko pro uložení 

názvu a návrat do nabídky LAN SETTINGS. 

> Navigačním tlačítkem dolů zvýrazněte 

CONFIGURATION. 

> Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo 

vyberte typ konfigurace – MANUAL nebo 

AUTOMATIC. 

> Stiskem středového tlačítka uložíte 

nastavení.

Pokud jste vybrali MANUAL, musíte zadat 

hodnoty do polí IP ADDRESS, SUBNET 

MASK, GATEWAY a DNS. Stiskem 

středového tlačítka uložíte nastavení.

1*Pro pojmenování připojení LAN lze použít 

pouze znaky latinky. 

INTERNET

ISP
ROUTER

NAS

INTERNET

ISP
ROUTER

B&O 
RECOMMENDED

ROUTER

NAS

MENU     
  SETUP    
  NETWORK    
   NETWORK SETTINGS    

Příklad doporučeného nastavení kabelové 

nebo bezdrátové sítě.

Příklad jednoduchého nastavení kabelové 

nebo bezdrátové sítě.
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>> Síťová nastavení 

Vytvoření bezdrátového připojení 

Pokud váš router podporuje funkci WPS, 

můžete vytvořit bezdrátové připojení  

k síti automaticky. Připojení můžete 

vytvořit i ručně. Předpokládá se, že  

máte v síti povolenou službu DHCP  

a že identifikátor SSID není skrytý.

Automatické připojení k bezdrátové 

síti … 

> Stiskem středového tlačítka otevřete 

nabídku WLAN SETTINGS a zvýrazněte 

položku WLAN. 

> Stiskněte tlačítko WPS na routeru pro 

zapnutí funkce WPS.

> Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo 

aktivujte bezdrátovou síť LAN a uložte 

nastavení. 

> Navigačním tlačítkem dolů zvýrazněte 

WLAN PROTECTED SETUP? a stiskem 

středového tlačítka otevřete nabídku. Zde 

uvidíte stav bezdrátového připojení. Když 

se na obrazovce zobrazí CONNECTED, 

televizor je nakonfigurován správně ve  

vaší síti. 

> Stiskněte středové tlačítko pro návrat do 

nabídky NETWORK. 

Ruční připojení k bezdrátové síti … 

> Stiskem středového tlačítka otevřete 

nabídku WLAN SETTINGS a zvýrazněte 

položku NETWORK LIST. 

> Stiskem středového tlačítka otevřete 

nabídku NETWORK LIST. 

> Stiskem žlutého tlačítka můžete 

aktualizovat seznam sítí.

> Navigačním tlačítkem nahoru nebo  

dolů zvýrazněte síťový router a stiskem 

středového tlačítka otevřete pole pro 

zadání hesla.

> Pomocí navigačního tlačítka zadejte heslo 

vaší bezdrátové sítě a stiskněte středové 

tlačítko pro vytvoření připojení. Když se na 

obrazovce zobrazí CONNECTED, televizor 

je nakonfigurován správně ve vaší síti. 

> Stiskněte středové tlačítko pro návrat do 

nabídky NETWORK. 

Kontrola signálu bezdrátové sítě … 

> Otevřete nabídku NETWORK INFO  

a zvýrazněte položku ADVANCED INFO 

(WLAN).

> Stiskem středového tlačítka otevřete 

nabídku ADVANCED INFO (WLAN).

> Zkontrolujte sílu signálu v nabídce LEVEL:

***** Vynikající připojení

****  Velmi dobré připojení

***  Dobré připojení

**  Stabilní připojení

* Nestabilní připojení

Přístup k této nabídce vyžaduje funkční 

bezdrátové připojení televizoru.

Více informací o routeru najdete v jeho 

příručce. 

Televizor podporuje pásma 2,4 a 5 GHz.  

Více informací vám sdělí prodejce Bang & 

Olufsen. 

MENU     
  SETUP    
  NETWORK    
   NETWORK SETTINGS    
   …
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>> Síťová nastavení 

Údaje nastavení síťového připojení si 

můžete prohlédnout v nabídce 

NETWORK INFO. 

Poznámka: Dříve fungující nastavení může 

časem působit problémy s tím, jak se mění 

okolní prostředí. Zkontrolujte připojení 

kabelu Ethernet nebo směrovač. Pokud 

problém přetrvává, kontaktujte prodejce 

Bang & Olufsen.

Zobrazení síťových údajů 

MENU     
  SETUP    
  NETWORK    
   NETWORK INFO    
   …
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Přenos zvuku prostřednictvím Network Link 

BeoLink Converter NL/ML 

umožňuje přenášet zvukové, 

nikoli obrazové, signály do 

dalších místností v domě. 

Je například možné propojit 

televizor umístěný v obývacím 

pokoji s dalším audio nebo video 

systémem v jiné místnosti  

a umožnit tak přenos zvuku do 

dalších místností. 

Přes nabídku televizoru můžete 

snadno přistupovat ke zdrojům  

z jiných zařízení Bang & Olufsen 

a sdílet reproduktory. 

Někteří poskytovatelé obsahu mohou 

přenos zvuku blokovat. 

Informace o začlenění zvukového 

systému najdete na straně 59. 

Propojení 

Televizor v hlavní místnosti musí být 

spojen se systémem v propojené 

místnosti pomocí systému BeoLink 

Converter NL/ML, pokud systém  

v propojené místnosti je audiosystém  

s technologií Master Link: 

> Zapojte kabel Ethernet do konektoru  

s označením  na televizoru. Potom veďte 

kabel do routeru, který je připojen k routeru 

připojenému k internetu. 

> Jeden konec kabelu Ethernet připojte do 

routeru a druhý konec do systému BeoLink 

Converter NL/ML. 

> Jeden konec kabelu Master Link zapojte do 

systému BeoLink Converter NL/ML a druhý 

konec do konektoru MASTER LINK na 

audiosystému. 

Zařízení Bang & Olufsen s technologií 

Network Link se zapojuje přímo do stejné 

sítě (směrovače) jako televizor. 

Více informací o síťových nastaveních najdete 

na straně 54. 

ROUTER

NAS

CONVERTER

MASTER
LINK

ETHERNETETHERNET

INTERNETISP
ROUTER
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Můžete do televizoru začlenit externí 

zařízení pro poslech hudby z audiosystému 

nebo televizoru. 

Můžete poslouchat audio nebo video 

zdroje z jiného zařízení Bang & Olufsen, 

pokud je toto zařízení připojeno ke stejné 

síti (směrovači) jako váš televizor. Když se 

připojujete k audiosystému s technologií 

Master Link, potřebujete systém BeoLink 

Converter NL/ML, který funguje jako 

převaděč mezi sítí a Master Link, abyste 

mohli poslouchat zvukové zdroje. 

V nabídce PRODUCT INTEGRATION můžete 

vybrat, která zařízení chcete začlenit. Zobrazí 

se seznam zařízení rozpoznaných v domácí síti. 

Abyste si mohli půjčovat zdroje ze zařízení, např. 

rádio nebo CD, musíte zařízení nastavit  

v nabídce CONNECT TO. Aby bylo možné 

vybrat zařízení, zařízení musí být zapnuté  

a zobrazené v seznamu zařízení. Jakmile 

zařízení jednou vyberete v nabídce CONNECT 

TO, zdroje dostupné k půjčení se zobrazí  

v seznamu SOURCE LIST se symbolem 

propojení vedle nich. 

Zdroj lze současně přehrávat v reproduktorech 

v různých místnostech a pokud připojené 

zařízení nemá vlastní reproduktory, je možné 

sdílet i reproduktory v televizoru, pokud je 

zdroj aktivován na připojeném zařízení. 

Jestliže chcete, aby se reproduktory televizoru 

aktivovaly při zapnutí propojeného zdroje, 

musíte tuto možnost nastavit v nabídce 

SHARE SPEAKERS. 

Informace o připojení audiosystému nebo 

televizoru pro začlenění do systému vašeho 

televizoru najdete na stranách 59 a 62. 

Pokud je televizor součástí systému, položka 

WAKE ON LAN/WLAN se automaticky nastaví 

na ON, aby mohl zapnout připojené zařízení. 

Dojde tak k nepatrnému zvýšení spotřeby 

energie.

Pokud je BeoLink Converter NL/ML součástí 

vašeho systému, mezi zdroji dostupnými  

k půjčení se zobrazí šest zvukových zdrojů, 

ať je zařízení k těmto zdrojům připojeno, 

anebo ne. Zdroje, které nemají připojené 

zařízení, lze skrýt v seznamu SOURCE LIST  

v nabídce SOURCE LIST. 

>> Přenos zvuku prostřednictvím Network Link 

Integrace externího zařízení 

MENU     
  SETUP    
  PRODUCT INTEGRATION    
   B&O CONNECT  
    CONNECT TO  

MENU     
  SETUP    
  PRODUCT INTEGRATION    
   B&O CONNECT  
    SHARE SPEAKERS  
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Připojení a ovládání audiosystému

Zapojíte-li do televizoru 

kompatibilní audiosystém Bang & 

Olufsen, můžete využívat výhod 

integrovaného audio-  

a videosystému. 

Takto můžete hudbu  

v audiosystému přehrávat 

prostřednictvím reproduktorů 

zapojených do televizoru, případně 

můžete přepnout na televizní 

program a zvuk směrovat do 

reproduktorů audiosystému. 

Informace o sdílení reproduktorů 

najdete rovněž na straně 58. 

AV systém lze umístit společně do 

jedné místnosti, anebo můžete 

televizor umístit do jedné místnosti 

a audiosystém se soupravou 

reproduktorů do jiné místnosti. 

Ne všechny audiosystémy Bang & 

Olufsen integraci s televizorem 

podporují. 

Pokud přesunete produkty z propojené 

místnosti do jiné, nezapomeňte 

překonfigurovat dálkový ovladač Beo6,  

s čímž vám pomůže prodejce Bang & 

Olufsen. 

Někteří poskytovatelé obsahu mohou 

přenos zvuku blokovat. 

Připojení audiosystému k televizoru 

Nastavení Option pro televizor 

Nastavení Option na televizoru se provádí 

v nabídce PRODUCT INTEGRATION, kde 

můžete rovněž vybrat, k jakým zařízením 

je televizor připojen. 

V nabídce VM OPTION zvýrazněte 

požadovanou možnost a stiskněte středové 

tlačítko. 

Příklady správných nastavení Option najdete 

na další straně. 

Nastavení Option pro audiosystém 

Po připojení audio- a videosystému musíte 

nastavit audiosystém na správnou možnost 

Option. 

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Na ovladači Beo4 držte stisknuté 

tlačítko • a stiskněte 

Uvolněte obě tlačítka 

Stiskněte pro otevření nabídky 

OPTION? na displeji ovladače 

Beo4

Stiskněte pro otevření nabídky 

A.OPT na displeji ovladače 

Beo4 a zadejte příslušné číslo 

(0, 1, 2 nebo 4)

Ovládání ovladačem Beo6 ... 

Postavte se před audiosystém 

Při stisknutém tlačítku • 

stiskněte středové tlačítko a 

otevřete nabídku SETUP na 

ovladači Beo6 

Uvolněte obě tlačítka 

Stiskněte pro otevření nabídky 

Option Programming na displeji 

ovladače Beo6 

Stiskněte tlačítko odpovídající 

zóně, ve které je audiosystém 

umístěn, například Audio Area. 

Option Pgm

Audio Area

LIST

OPTION?

A.OPT

0 – 4

MENU     
  SETUP    
  PRODUCT INTEGRATION    
   B&O CONNECT    
    VM OPTION   
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>> Připojení a ovládání audiosystému

Televizor a audiosystém se nacházejí v jedné 

místnosti a všechny reproduktory jsou připojeny 

k televizoru: 

– Televizor: VM OPTION 2 

– Audiosystém: Nastavení Option 0 

– SHARE SPEAKERS: YES 

Pamatujte, že audiosystém se musí nejprve 

vybrat v nabídce CONNECT TO, abyste mohli 

sdílet reproduktory v nabídce SHARE SPEAKERS, 

viz strana 58. 

Televizor (s dalšími reproduktory nebo bez 

nich) a audiosystém (s připojenou sadou 

reproduktorů) jsou umístěny ve stejné 

místnosti: 

– Televizor: VM OPTION 1 

– Audiosystém: Nastavení Option 1 

– SHARE SPEAKERS: NO 

Audiosystém je umístěn v jedné místnosti  

a televizor (s dalšími reproduktory nebo  

bez nich) v místnosti druhé: 

– Televizor: VM OPTION 2 

– Audiosystém: Nastavení Option 2 

– SHARE SPEAKERS: NO 

Informace o nastavení Option 4 najdete na 

straně 61. Více informací vám sdělí prodejce 

Bang & Olufsen.

Při integraci audiosystému a televizoru 

můžete vybrat kombinaci reproduktorů, 

která nejlépe vyhovuje vašemu aktuálnímu 

audio či videoprogramu. Prostřednictvím 

audiosystému také můžete nahrávat zvuk 

z videa. 

Chcete-li přehrávat zvuk z televizního zdroje 

prostřednictvím reproduktorů audiosystému, 

aniž byste zapínali obrazovku, stiskněte tlačítko 

LIST a navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů 

otevřete nabídku AV na dálkovém ovladači 

Beo4 a potom stiskněte TV. (Ovladač Beo6: 

Vyberte zónu reproduktorů audiosystému  

a potom stiskněte tlačítko zdroje na ovladači 

Beo6, např. TV). Vlevo jsou zobrazeny pokyny 

pro ovladač Beo6, vpravo pokyny pro Beo4. 

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím 

reproduktorů připojených k televizoru, 

otevřete nabídku SOURCE LIST a vyberte 

požadovaný zdroj z uvedených audiosystémů, 

které mají vedle sebe znázorněn symbol 

propojení. 

Používání audio/videosystému 

Option 0Option 2 Option 1Option 1 Option 2Option 2

Zone ‘A’

TV

LIST

AV

TV
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Pokud umístíte televizor do 

místnosti, kde již jeden televizor 

Bang & Olufsen máte, a příkazy 

dálkového ovladače mohou být 

přijímány oběma televizory, musíte 

u jednoho z televizorů změnit 

nastavení Option. To zabrání 

současné aktivaci obou televizorů. 

Jeden televizor musí být nastaven 

na Option 1 nebo 2 a nastavení 

druhého televizoru se musí změnit 

na Option 4. Připojení přes 

BeoLink Converter NL/ML  

není zapotřebí.  

Nastavení Option televizoru se 

provádí v nabídce PRODUCT 

INTEGRATION, viz strana 58. 

Když je televizor nastaven na 

Option 4 a používáte ovladač 

Beo4, musíte stisknout LINK  

a potom vybrat zdroj na ovladači 

Beo4.

Jeden dálkový ovladač pro dva televizory 

Aby váš televizor správně fungoval, je 

nezbytné ho nastavit na správnou 

možnost Option. 

Beo4 – Ovládání televizoru při nastavení 

Option 4 … 

Za normálních okolností můžete 

aktivovat zdroj, například televizor, 

pouhým stisknutím příslušného tlačítka 

na dálkovém ovladači. Pokud však 

nastavíte svůj televizor na možnost 

Option 4, musíte provést následující, 

pokud máte ovladač Beo4: 

Stiskněte pro otevření nabídky 

LINK na displeji ovladače Beo4 

Stiskněte tlačítko zdroje, 

například TV 

Pokud máte více než jeden dálkový ovladač  

a pomocí jednoho konkrétního ovladače 

Beo4 vždy nastavujete televizor na Option 4, 

můžete tento ovladač Beo4 nastavit tak, aby 

odesílal příkazy do tohoto televizoru bez 

nutnosti nejprve stisknout LINK. V nabídce 

nastavení ovladače Beo4 otevřete nabídku 

ZONE a vyberte LINK.

Ovládání dvou televizorů v jedné místnosti 

LIST

LINK

TV

TV

LIST

LINK

TV

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

Další informace o výběru zóny vám sdělí váš 

prodejce. 
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Televizory jsou umístěny ve stejné místnosti: 

– První televizor: VM OPTION 2 

– Druhý televizor: VM OPTION 4*1 

– SHARE SPEAKERS: NO 

Televizory jsou umístěny ve dvou různých 

místnostech: 

– Oba televizory: VM OPTION 2 

– SHARE SPEAKERS: NO 

1*Pamatujte, že televizor nastavený na 

Option 4 se musí ovládat příkazem LINK,  

viz strana 61. 

Pamatujte, že televizor se nejprve musí vybrat 

v nabídce CONNECT TO, viz strana 58. 

Chcete-li poslouchat audio a video zdroje na 

televizoru, otevřete nabídku SOURCE LIST  

a vyberte požadovaný zdroj z druhého 

televizoru, který má vedle sebe znázorněn 

symbol propojení. 

Pokud přesunete produkty z propojené 

místnosti do jiné, nezapomeňte překonfigurovat 

dálkový ovladač Beo6, s čímž vám pomůže 

prodejce Bang & Olufsen. 

Dva televizory – s připojením Network Link 

Zařízení s technologií Network 

Link si mohou vzájemně půjčovat 

zdrojový zvuk. Když připojíte 

kompatibilní televizor Bang & 

Olufsen ke svému televizoru, 

získáte výhody integrovaného 

videosystému, který umožňuje 

poslouchat audio a video zdroje 

z jiného televizoru. 

Tyto dva televizory mohou být 

umístěny v jedné místnosti nebo 

ve dvou různých místnostech. 

Nastavení Option televizoru se 

provádí v nabídce PRODUCT 

INTEGRATION, viz strana 58. 

Ne všechny televizory Bang & Olufsen 

integraci s vaším televizorem podporují.

Option 4Option 2

Option 2Option 2
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