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Rokasgrāmata un instrukcija

Šajā instrukcijā ir ietverta informācija par ārējā aprīkojuma pieslēgšanu un ekspluatāciju, kā 

arī pārskats par ekrāna izvēlnēm. Rokasgrāmatā ir dota pilnīga nepieciešamā informācija 

par ”Bang & Olufsen” izstrādājumiem. 

Mēc ceram, ka ”Bang & Olufsen” pārdevējs piegādās, uzstādīs un iestatīs izstrādājumus. 

Tomēr nepieciešamā uzstādīšanas un iestatīšanas informācija ir ietverta arī rokasgrāmatā 

un instrukcijā. Tā varētu būt noderīga vēlāk izstrādājumu pārvietošanas vai sistēmas 

paplašināšanas gadījumā. 

Rokasgrāmata un instrukcija ietver rādītāju, kas var palīdzēt atrast konkrētu tematu, par 

kuru vēlaties iegūt plašāku informāciju. 

Simbolu paskaidrojums 

rokasgrāmatā un instrukcijā

Pogas tālvadības pultī ”Beo4”

Displejs tālvadības pultī ”Beo4”

Displejs ekrānā

”BeoVision 4” ietver ilustrācijā redzamos izstrādājumus. 

Atsevišķi komponenti ir norādīti ar to attiecīgajiem 

nosaukumiem rokasgrāmatā un instrukcijā. Pilnīga 

uzstādīšana ir norādīta kā iekārtai ”BeoVision 4”.
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”BeoVision 4” un ”BeoSystem 2” uzstādīšana 

Uzstādot ”BeoVision 4”, ieteicams ievērot 

zemāk aprakstīto procedūru. 

– Izsaiņojiet iekārtu un ekrānu. 

– Ņemiet vērā attiecīgo vidi. Norādījumi 

ir doti šajā lappusē. 

– Uzstādiet sienas kronšteinu saskaņā ar 

kronšteina uzstādīšanas instrukciju.

– Pievienojiet ekrānu. 

– Uzstādiet IR uztvērēju. 

– Pievienojiet skaļruņus un papildu 

aprīkojumu saskaņā ar nākamajās 

lappusēs doto aprakstu. 

Nepievienojiet sistēmu tīkla strāvai, 

kamēr nav pieslēgts ekrāns, skaļruņi un 

cits aprīkojums! 

Plašāku informāciju par ”BeoSystem 2” 

saslēdzamo ligzdu paneli sk. nodaļā 

‘”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis’ 

12. lappusē. 

Pirms ieslēgšanas… 

– Pārliecinieties, ka izstrādājumi ir uzstādīti, 

novietoti un savienoti saskaņā ar šo instrukciju. 

– Nelieciet nekādus priekšmetus uz ”BeoSystem 2” 

vai ekrāna. 

– Izstrādājumi ir paredzēti lietošanai tikai sausās 

iekštelpās temperatūru diapazonā 10–40°C

(50–105°F). 

– Nemēģiniet atvērt izstrādājumus. Šādu darbu 

drīkst veikt tikai kvalifi cēts servisa darbinieks. 

BeoSystem 2

– Ievietojiet ”BeoSystem 2” korpusā. Ja nevēlaties 

izmantot korpusu, pārliecinieties, vai ir 

pietiekami daudz telpas ap ”BeoSystem 2”  

ventilācijai. 

– Vienmēr novietojiet ”BeoSystem 2” uz stingras 

un stabilas virsmas. 

Plazmas ekrāns 

– Ekrāna smaguma dēļ jebkura ekrāna 

pārvietošana vai pacelšana jāizdara diviem 

cilvēkiem. 

– Paceļot ekrānu, satveriet to aiz augšējās un 

apakšējās malas. 

– Nesiet ekrānu tā, lai tas visu laiku atrastos 

vertikālā stāvoklī. 

– Ja pirms novietošanas kādā brīdī ir nepieciešama 

ekrāna nolikšana zemē, ieteicams to nolikt 

vertikālā pozīcijā uz apakšējās malas uz stabilas, 

plakanas virsmas. Nav paredzēts, ka ekrāns stāv 

pats par sevi. Tas jāatbalsta pirms montāžas sienas 

kronšteinā! 

– Attēls var deformēties augstumā, kurā gaisa 

spiediens ir mazāks par 833 hPa (vairāk nekā 1500 

metru augstumā virs jūras līmeņa). 

– Montējot ekrānu sienas kronšteinā, jāparedz 

apmēram 10 centimetru brīva vieta augšpusē, 

apakšpusē un sānos. 
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Ievietojiet ”BeoSystem 2” korpusā. Kad savienojumi ir 

izveidoti, piestipriniet aizmugurējo vāku ar četrām 

skrūvēm, kas ir ietvertas korpusā. 



Ligzdu pārskats

BeoSystem 2 

1 Tīkla slēdzis 

2 IR uztvērēja ligzdas

3 Saslēdzamo ligzdu panelis

4 Tīkla pieslēgums

5 Plazmas ekrāna ligzdu zona

6 Skaļruņu un digitālo ievadu ligzdu panelis

7 AV un antenas ligzdu panelis 

8 Ventilatora ligzda 

Plazmas ekrāns 

1 Skaļruņu savienojuma paneļi* 

2 A/V savienojuma panelis 

3 Tīkla pieslēgums 

*Pievienojot ārējus skaļruņus, tie jāpieslēdz ”BeoSystem 2” 

skaļruņu ligzdās, nevis pie plazmas ekrāna! 
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Plašāku informāciju par ligzdām sk. nodaļā ‘Ligzdu 

paneļi’ 9. lappusē. 



IR uztvērēja montāža un pieslēgšana

Lai atvieglotu ”BeoVision 4” un visa pievienotā 

aprīkojuma tālvadību, iekārtai ”BeoSystem 2” 

jāpievieno IR uztvērējs.

IR uztvērējs ir acs tipa ierīce, kas spēj uztvert 

signālus no tālvadības pults ”Beo4” un tos tālāk 

nosūtīt iekārtai ”BeoSystem 2”. Savukārt 

”BeoSystem 2” nosūta attiecīgos vadības signālus 

plazmas ekrānam vai citam pievienotajam 

aprīkojumam. 

IR uztvērēja montāžas gaitā jānodrošina uztvērēja 

novietošana pie tās pašas sienas, pie kuras atrodas 

ekrāns. Ja IR uztvērējs ir novietots nepareizi, ekrāna 

izstarotā gaisma var apgrūtināt ”BeoVision 4” attālo 

regulēšanu. 

Kad IR uztvērējs ir samontēts saskaņā ar šajā 

lappusē dotajiem norādījumiem, tas jāsavieno ar

IR IN ligzdu iekārtā ”BeoSystem 2”. 

>> ”BeoVision 4” un ”BeoSystem 2” uzstādīšana 

A

B C D

B B

B

C

C

D

DBalts

Zils

Zaļš

Dzeltens

Melns

Brūns

Pelēks

Sarkans

6



Plazmas ekrāna pievienošana 

Ja ir nepieciešami garāki kabeļi, tos var iegūt no 

”Bang & Olufsen” pārdevēja. Divi spraudņi katrā 

kabeļa galā atbilst tikai speciālajām ligzdām, 

tādējādi nav iespējams savienot kabeļus nepareizi, 

ja tiek ievērota zemāk aprakstītā procedūra.

– Iespraudiet vienu 15 tapu spraudni ”BeoSystem 2” 

ligzdā RGB un 9 tapu spraudni tajā pašā galā 

”BeoSystem 2” ligzdā RS232.

– Iespraudiet 15 tapu spraudņa otru galu ekrāna 

ligzdā PC IN un 9 tapu spraudni tajā pašā galā 

ekrāna ligzdā SERIAL. 

– Savienojiet IR uztvērēju ar attiecīgo ar ”BeoSystem 2” 

ligzdu IR-IN.

– Iespraudiet divus strāvas vadus attiecīgajās 

”BeoSystem 2” un ekrāna ligzdās, tomēr vēl 

nepieslēdziet strāvai! 

Antenas un tīkla pieslēgums

Pirms sistēmas pieslēgšanas pārbaudiet, vai 

”BeoSystem 2” un ekrāns ir pareizi novietoti. 

> Savienojiet ekrānu ar tīkla kontaktu. 

> Iespraudiet antenu ”BeoSystem 2” ligzdā, kurai ir 

marķējums VHF/UHF.

> Savienojiet ”BeoSystem 2” ar tīkla kontaktu. 

Ja skaļruņi vēl nav pievienoti vai arī vēlaties pieslēgt kādu 

citu aprīkojumu iekārtai ”BeoSystem 2”, vēl nepievienojiet 

tīkla strāvai! 

Kad savienojumi ir izveidoti…

Ieslēdziet ”BeoSystem 2” aizmugurē esošo tīkla slēdzi. 

Sistēma ir nodroses režīmā un ir gatava izmantošanai. 

Tagad var sākt kanālu noregulēšanu saskaņā ar 

paskaidrojumiem ‘TV kanālu noregulēšana’ 

rokasgrāmatas 26. lappusē. 

Ir paredzēts, ka neizmantošanas laikā ”BeoVision 4” 

paliek nodroses režīmā. Tādējādi, lai atvieglotu 

tālvadības pults darbību, ir svarīgi atstāt tīkla slēdzi 

ieslēgtā stāvoklī. 

BeoSystem 2

RGB

RS232

SE
R
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L
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 IN

IR-IN*
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Nepieciešams nostiprināt tīkla vadu kabeļu joslās, kā 

redzams shēmā. Pretējā gadījumā tīkla vads var izvilkties 

no ligzdas. 



Tehniskā apkope

Lietotājs ir atbildīgs par regulāru 

tehnisko apkopi, piemēram, tīrīšanu. Lai 

nodrošinātu vislabākos rezultātus, jāņem 

vērā labajā pusē dotie norādījumi. 

Sazinieties ar ”Bang & Olufsen” 

pārdevēju, lai saņemtu ieteikumus par 

regulāru tehnisko apkopi. 

Virsmu tīrīšana… 

Noslaukiet putekļus no virsmām ar sausu, mīkstu 

lupatu. Tauku un grūti notīrāmus traipus var 

noņemt ar mīkstu, neplūksnainu lupatu, kas 

iepriekš ir iemērkta ūdens un pavisam viegla 

mazgāšanas līdzekļa šķīdumā un ir labi izgriezta. 

Šīs tīrīšanas instrukcijas attiecas arī uz paliktni un 

sienas kronšteinu.

Par plazmas ekrānu… 

Drīkst tīrīt tikai ar sausu, mīkstu lupatu. Nelietojiet 

šķidros vai aerosola tīrīšanas līdzekļus. 

Nedrīkst pieļaut nekustīgu attēlu rādīšanu uz 

ekrāna ļoti ilgu laiku, jo tas var izraisīt pastāvīgu 

pēcattēla palikšanu uz ekrāna. Nekustīgu attēlu 

piemēri ir logotipi, videospēles, datoru attēli un 

uzņēmumi, kas tiek parādīti 4:3 attēla formātā. 

Tālvadības pults ”Beo4” tīrīšana

Tālvadības pults ”Beo4” jānoslauka ar mīkstu, 

neplūksnainu, labi izgrieztu mitru lupatu. 

”Beo4” bateriju nomaiņa… 

Kad “BATTERY” parādās ”Beo4” displejā, ir pienācis 

laiks nomainīt tālvadības pults baterijas. 

Pultij ”Beo4” izmanto trīs baterijas. Lietojiet tikai

1,5 voltu (AAA izmēra) sārmu baterijas. Baterijas 

jānomaina saskaņā ar šajā lappusē doto ilustrāciju. 

Turiet pirkstu bateriju augšpusē, līdz vāciņš ir 

novietots atpakaļ vietā. 

Pēc bateriju nomaiņas jāpagaida apmēram

10 sekundes, līdz displejā parādās “TV”. Tagad 

tālvadības pults ”Beo4” ir gatava tālākam darbam. 

1

2

3
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2
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”BeoVision 4” detaļu tīrīšanai nekādā ziņā nedrīkst lietot 

spirtu vai citus šķīdinātājus! 

PIEZĪME! Ja priekšējā ekrāna stikls ir ieplaisājis vai atsists 

vai kaut kā bojāts, tas nekavējoties jānomaina, jo citādi 

tas varētu radīt traumas. Sazinieties ar ”Bang & 

Olufsen” pārdevēju. 



Ligzdu paneļi 

”BeoSystem 2” ligzdu panelis dod iespēju 

pieslēgt signāla ievada kabeļus, kā arī virkni 

papildu aprīkojuma, piemēram, DVD 

iekārtu vai pievienotu ”Bang & Olufsen” 

audiosistēmu.

Ligzdas V.TAPE, AV un DECODER ir 

pieejamas papildu aprīkojuma pieslēgšanai.

Visas ierīces, kas tiek pievienotas šīm 

ligzdām, jāreģistrē izvēlnē Connections. 

Plašāku informāciju sk. nodaļā ‘Papildu 

videoaprīkojuma reģistrēšana un lietošana’ 

rokasgrāmatas 32. lappusē. 

AV un antenas ligzdu panelis

V.TAPE 

21 tapas ligzda ”BeoCord V 8000” videomagnetofona 

pieslēgšanai.

AV 

21 tapas ligzda AV savienošanai ar citu ierīci, 

piemēram, DVD iekārtu, ”set-top box” vai otru 

dekodētāju. Šeit nedrīkst pieslēgt pamatjoslas 

dekodētājus. 

DECODER 

21 tapas ligzda savienošanai ar otru ”set-top box” vai 

pirmo dekodētāju. Ligzda dod iespēju pieslēgt gan AV 

dekodētāju, gan arī RF dekodētāju. 

Ligzdu var izmantot AV 2 paplašinātājam, kas ļauj

vienlaicīgi pievienot dekodētāju vai citu tādu papildu

videoiekārtu, kas nav ”Bang & Olufsen” ražojums. 

MASTER LINK 

Ligzda savienošanai ar saderīgu ”Bang & Olufsen” 

audiosistēmu. 

Ligzdu var izmantot arī ”BeoLink” skaņas izplatīšanai 

visā mājā. 

LINK 

Antenas izvada ligzda videosignālu izplatīšanai citās 

telpās.

VHF/UHF 

Antenas ievada ligzda no ārējā antenas vai kabeļu TV 

tīkla. 

ATTN. ON/OFF 

Antenas signāla slāpētājs. Opcijas:

 OFF (izsl.):         normāls iestatījums

 ON (iesl.):          signāli ir slāpēti

IR OUTPUT

”Set-top box” pieslēgšanai. 

VGA-IN 

Ligzda augsta asuma (HD) video avota vai PC 

pievienošanai.

SPDIF 3 

Digitālā ievada ligzda, lai pievienotu, piemēram, DVD

iekārtu. Ligzda SPDIF 3 ir paredzēta digitālajam

ievadam no iekārtas, kas ir pieslēgta “BeoSystem 2”

ligzdai VGA-IN.

DECODER

MASTER LINK

AVV.TAPE

IR-OUT

VGA-IN

SPDIF

3

VHF/UHF

LINK

75 Ω

ATTN.
OFF     ON
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AV un antenas ligzdu panelis. 



Skaļruņu un digitālo ievadu ligzdu panelis

FRONT 

Divas ligzdas izmanto priekšējo skaļruņu 

pievienošanai vides skaņas iestatījumā.

CENTRE 

Ligzda centrālo skaļruņu pievienošanai vides skaņas 

iestatījumā.

REAR 

Divas ligzdas izmanto aizmugurējo skaļruņu 

pievienošanai vides skaņas iestatījumā.

SUBWOOFER 

Ligzdu izmanto, lai pieslēgtu zemfrekvences skaļruni 

”BeoLab 2” vides skaņas iestatījumā.

SPDIF 1 

Digitālā ievada ligzda, lai pievienotu, piemēram, DVD 

iekārtu. Ligzda SPDIF 1 ir paredzēta digitālajam 

ievadam no iekārtas, kas ir pieslēgta ”BeoSystem 2” 

ligzdai AV.

SPDIF 2 

Digitālā ievada ligzda, lai pievienotu, piemēram, DVD 

iekārtu. Ligzda SPDIF 2 ir paredzēta digitālajam 

ievadam no iekārtas, kas ir pieslēgta ”BeoSystem 2” 

ligzdai V.TAPE.

Ja ligzdai V.TAPE ir iestatījums V.Mem vai None, ligzda 

SPDIF 2 ir paredzēta aprīkojumam, kas ir pieslēgts 

ligzdā DECODER. 

Papildu ligzdas

ON/OFF 

Tīkla slēdzis. 

IR IN 

Var pieslēgt ”BeoLink” IR uztvērēju, kas dod iespēju 

nodrošināt ”BeoVision 4” darbību ar tālvadības pulti.

MAINS 

Savienojums ar tīklu. 

RGB 

Ekrāna pieslēgšanai. 

RS232 

Ekrāna pieslēgšanai. 

FAN

Ārēja ventilatora pieslēgšanai. 

S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES 

Kameras videomagnetofona un austiņu ligzdas. 

Plašāku informāciju sk. nodaļā ‘”BeoSystem 2” 

saslēdzamo ligzdu panelis’ 12. lappusē. 

REAR SUBWOOFER REAR

FRONT FRONTCENTRE SPDIF

2
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>> Ligzdu paneļi10



Ligzdu panelis – plazmas ekrāns

Ekrāna aizmugurē esošais ligzdu panelis ietver ligzdas 

”BeoSystem 2” pieslēgšanai.

DVI 

Ligzda augsta asuma (HD) video avota vai PC 

pievienošanai.

PC IN

Ligzda savienošanai ar ”BeoSystem 2” ligzdu RGB.

SERIAL

Ligzda savienošanai ar ”BeoSystem 2” ligzdu RS232.

SVARĪGI! Ja vēlaties datoru pieslēgt ekrānam un to 

izmantot kā monitoru, jāpārliecinās, ka “BeoSystem 2”, 

“BeoVision 4”, dators un viss datoram pievienotais 

aprīkojums ir atvienoti no tīkla, pirms dators tiek 

savienots ar ekrānu. Bez tam datoram jābūt savienotam 

ar iezemētu sienas kontaktrozeti saskaņā ar datora 

uzstādīšanas instrukciju norādījumiem. 

DVI PC  IN SERIAL
IR-IN

FAN

0/12 V CONTROL

MAINS

RGB

ON/OFF

RS232

PHONES

L

R

VIDEO

S-VHS
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”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis

Ir iespējams pievienot austiņas un 

klausīties TV programmu vai pievienot 

kameras videomagnetofonu un skatīties 

filmas, izmantojot ”BeoVision 4”. 

Pieslēdzot, piemēram, ”BeoCord V 8000” 

videomagnetofonu, kameras 

videomagnetofona ierakstus var iekopēt 

videolentē. 

Saslēdzamo ligzdu panelis 

S-VHS 

Tikai S-VHS vai Hi-8 kameras videomagnetofonu 

pieslēgšanai. 

VIDEO – R – L 

Šīs ligzdas ir paredzētas videokameras pievienošanai: 

L – R:  Audio pieslēgšanai (attiecīgi kreisais un 

 labais skaņas kanāls). 

VIDEO:  Video signālam. 

PHONES 

Ir iespējams pievienot stereo austiņas ligzdai, kurai ir 

marķējums PHONES. Iekārtai ”BeoSystem 2” 

pievienotos skaļruņus var izslēgt, nospiežot ”Beo4” 

skaļuma regulēšanas pogu tieši vidū. 

Skatieties kameras 

videomagnetofona ierakstus 

televizorā ”BeoVision 4”
Lai skatītos kameras videomagnetofona ierakstus, 

pievienojiet ierīci un ieslēdziet ”BeoVision 4”. Sākot

atskaņošanu kameras videomagnetofonā,

”BeoSystem 2” automātiski reģistrē signālu, un var

skatīties videomagnetofona attēlus televizorā

”BeoVision 4”.

Ja signāls no kameras videomagnetofona ir izslēgts… 

> Atkārtoti jāspiež LIST , lai parādītos CAMERA pultī 

”Beo4”, un tad jānospiež GO. 

Lai ”Beo4” displejā parādītos CAMERA, šī opcijas vispirms 

jāpievieno ”Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku informāciju 

sk. nodaļā ‘Sagatavojiet ”Beo4”, ņemot vērā savas 

vajadzības’ 32. lappusē.

Kopēšana no kameras 

videomagnetofona

Ja iekārtai ”BeoSystem 2” ir pievienots 

videomagnetofons, piemēram, ”BeoCord V 8000”, 

un kameras videomagnetofons ir pieslēgts kameras

videomagnetofona un austiņu ligzdām, ierakstus

var iekopēt videolentē. Ieraksta kopēšanas laikā 

varat skatīties TV programmu vai pārslēgt 

”BeoSystem 2” nodroses režīmā. 

Lai kopētu ierakstu no kameras videomagnetofona… 

> Pieslēdziet kameras videomagnetofonu, un 

sāciet ieraksta reproducēšanu kameras 

videomagnetofonā. 

> Jānospiež RECORD, lai sagatavotu ”BeoCord V 8000” 

ierakstīšanai. 

> Vēlreiz jānospiež RECORD, lai sāktu ierakstīšanu. 

> Nospiediet V MEM un pēc tam STOP, lai apturētu 

ierakstīšanu. 

> Nospiediet RECORD, lai atsāktu apturēto 

ierakstīšanu, vai… 

> …vēlreiz nospiediet STOP, lai pilnīgi apturētu 

ierakstīšanu. 

PHONESLRVIDEOS-VHS
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Skaļruņa iestatīšana – vides skaņa

Vides skaņas iestatījums viegli 

pielāgojams dzīvojamai istabai. Ļaujiet 

attēlam noteikt ideālo klausīšanās un 

skatīšanās pozīciju. Jūs iegūsit vislabākās 

skaņas iespaidu skaļruņu radītajā zonā.

Vides skaņas iestatījumā jāveic skaļruņu 

kalibrēšana. Kalibrēšana nozīmē skaļruņu 

līdzsvarošanu. Sk. tālākajās lappusēs, kur 

ir atrodami papildu norādījumi. 

Ārējo skaļruņu izvietošana

Trīs ilustrācijās labajā pusē ir redzami piemēri, kuros 

”BeoVision 4” un skaļruņi ir izvietoti dažāda tipa un 

izmēra telpās.  

Visu skaļruņu iestatījumiem piemērojami šādi 

principi. 

– Visjaudīgākos skaļruņus vienmēr izmantojiet par 

priekšējiem skaļruņiem. 

– Pirms savienošanas novietojiet skaļruņus 

vēlamajās atrašanās vietās. 

– Aizmugurējiem skaļruņiem vislabākā 

novietošanas vieta ir abās pusēs aiz jūsu 

iemīļotākās klausīšanās pozīcijas. 

– Nav nepieciešams novietot priekšējo un 

aizmugurējo skaļruņu komplektus telpas stūros. 

– Pievienojot zemfrekvences skaļruni ”BeoLab 2”, 

sk. šī izstrādājuma rokasgrāmatā, kurā ir ietverta 

informācija par izvietošanas iespējām. 

13



Skaļruņu pievienošana

”Bang & Olufsen” skaļruņus un zemfrekvences 

skaļruni ”BeoLab 2” var pievienot iekārtai 

”BeoVision 4”, izmantojot ”BeoSystem 2” aizmugurē 

esošo savienojumu paneli. Tiem jābūt

”Bang & Olufsen” ”Power Link” skaļruņiem. 

Signālus var savienot kontūrā no viena skaļruņa līdz 

otram skaļrunim (kā ir aprakstīts skaļruņiem 

pievienotajā rokasgrāmatā) vai arī katru atsevišķu 

skaļruni var savienot ar ligzdu. Ja ir nepieciešami 

garāki kabeļi un savienotājelementi, tos var iegūt 

no ”Bang & Olufsen” pārdevēja. 

Lietojiet skaļruņiem pievienotos kabeļus, lai 

veidotu šādus savienojumus: 

> Pievienojiet divus priekšējos skaļruņus ligzdām, 

kurām ir marķējums FRONT. 

> Pievienojiet divus aizmugurējos skaļruņus ligzdām, 

kurām ir marķējums REAR. 

> Pievienojiet centrālos skaļruņus ligzdai, kurai ir 

marķējums CENTRE. Pieslēdzot centrālos skaļruņus, 

savienojiet signālus kontūrā no skaļruņa līdz 

skaļrunim. 

> Pievienojiet zemfrekvences skaļruni ligzdai, kurai ir 

marķējums SUBWOOFER. 

Vienmēr jāatceras iestatīt L – R – LINE slēdzi tiklab 

priekšējo, kā arī aizmugurējo skaļruņu komplektiem uz 

L vai R (kreisās un labās puses kanāls), lai norādītu to 

pozīciju katrā skaļruņu komplektā. Kreiso priekšējo 

skaļruni iestatiet uz L, labo aizmugurējo skaļruni uz R utt. 

Ja ir tikai viens skaļruņu komplekts, tie jāpievieno ligzdās,

kurām ir marķējums FRONT.

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu iestatīšanas izvēlni Setup. 

> Jānospiež 2, lai izsauktu skaņas iestatīšanas izvēlni 

Sound. 

> Vēlreiz jānospiež 2, lai izsauktu skaļruņa tipa 

iestatīšanas izvēlni Speaker type. 

> Jānospiež pvai m, lai noskaidrotu skaļruņa tipu,

un n, lai to pārvietotu nākamā skaļruņa komplektā. 

Izvēlieties None, ja skaļruņi nav pievienoti. 

> Ja ir zemfrekvences skaļrunis ”BeoLab 2”,

jānospiež n, lai kursoru pārvietotu uz Subwoofer, un

jānospiež p, lai mainītu uz Yes. 

> Jānospiež GO, lai saglabātu izvēli, vai…

> …jānospiež EXIT, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot 

jaunu iestatījumu. 

Ja ir tikai viens skaļruņu komplekts, “Front” jāiestata uz

‘None’ – NEVIS uz skaļruņu tipu!

Plašāku informāciju par izvēlni “Speaker type’”sk. 38.

lappusē.

>> Skaļruņa iestatīšana – vides skaņa 

FRONT

SUBWOOFER

REAR

CENTRE

L R

L R

BeoSystem 2

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system

Front Rear Subwoofer
Beolab 1 Beolab 6000 Yes
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Skaļruņa attāluma iestatīšana 

Apsēdieties visiecienītākajā televizora skatīšanās 

pozīcijā, un ieslēdziet ”BeoVision 4”. Ievadiet 

aptuvenos taisnvirziena attālumus metros starp 

skatīšanās vietu un atsevišķiem skaļruņiem. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu iestatīšanas izvēlni Setup. 

> Jānospiež 2, lai izsauktu skaņas iestatīšanas izvēlni 

Sound. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu skaļruņu attāluma 

iestatīšanas izvēlni Speaker distance. Būs redzami 

pievienotie skaļruņi. 

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotu kursoru no viena 

skaļruņa uz otru, un jānospiež m vai p, lai izvēlētos 

attālumu metros starp skatīšanās pozīciju un katru 

atsevišķu skaļruni. 

> Pēc tam, kad ir ievadīti skaļruņu attālumi, jānospiež 

GO, lai saglabātu iestatījumus, vai… 

> …jānospiež EXIT, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot 

jaunu iestatījumu.

Plašāku informāciju par skaļruņu attāluma izvēlni 

‘Speaker distance’, sk. 38. lappusē. 

CENTRE

FRONT FRONT

REARREAR

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system

Front TV Front
4 metres 3 metres 4 metres

Rear  Rear
2 metres  2 metres

Distance to viewing position
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Nav nepieciešams ievadīt attālumu zemfrekvences 

skaļrunim ”BeoLab 2”, jo zemfrekvences skaļrunis maz 

ietekmē skaņu. 



 Kalibrējiet skaņas līmeni 

Ja iekārtai ”BeoSystem 2” vides skaņas iestatījumā ir 

pievienoti nepieciešamie skaļruņi, jāizpilda 

skaļruņu kalibrēšana.

Kalibrēta skaņa tiek veidota pārmaiņus katrā vides 

skaņas iestatījumā pieslēgtajā skaļrunī. Jūsu 

uzdevums ir noregulēt skaņas līmeni visiem 

pieslēgtajiem skaļruņiem, lai atbilstu centrālo 

skaļruņu skaņas līmenim. Ir iespējams izvēlēties, lai 

skaņas secība veidotos automātiski vai manuāli. 

Pēc tam, kad ir izpildīta skaļruņa kalibrēšana, 

nepieciešams tikai atkārtoti kalibrēt skaļruņa skaņu, 

ja ir izdarītas izmaiņas iestatījumā, piemēram, ja ir 

pārvietots viens vai vairāki skaļruņi.

Nav nepieciešams kalibrēt zemfrekvences skaļruni vides 

skaņas iestatījumā. Ja pēc skaļruņu kalibrēšanas 

pabeigšanas tomēr vēlaties pielāgot zemfrekvences 

skaļruņa skaņu, sk. nodaļā ‘Attēla un skaņas iestatījumu 

noregulēšana’ rokasgrāmatas 35. lappusē.

Skaņas līmenis no centrālajiem skaļruņiem funkcionē kā 

salīdzināšanas orientieris ārējiem skaļruņiem, un to nevar 

mainīt.

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu iestatīšanas izvēlni Setup.

> Jānospiež 2, lai izsauktu skaņas iestatīšanas izvēlni 

Sound.

> Jānospiež 4, lai izsauktu skaļruņu līmeņa iestatīšanas 

izvēlni Speaker level. Televizors ir izcelts un skaņa ir 

ieslēgta skaļruņu centrā.

> Jānospiež m vai p, lai noregulētu skaļruņa skaņu, 

un l vai n, lai pārietu uz citu skaļruni.

> Pēc tam, kad ir noregulēta skaņa visiem skaļruņiem 

vides skaņas iestatījumā, jānospiež GO, lai saglabātu 

iestatījumus, vai…

> …jānospiež EXIT, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot 

jaunu iestatījumu.

Plašāku informāciju par skaļruņa līmeņa izvēlni “Speaker 

level”, sk. 38. lappusē.

>> Skaļruņa iestatīšana – vides skaņa 

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system

Front TV Front
0 (0) 0

Rear  Rear
0  0

Press MENU for automatic sequence
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Skaļruņa noklusējuma režīma 

iestatīšana 

Ir iespējams iepriekš iestatīt divus skaļruņa 

noklusējuma režīmus; viens tiek izmantots katru 

reizi, ieslēdzot sistēmā video avotu, bet otrs tiek 

izmantots katru reizi, ieslēdzot sistēmai pievienotu 

audio avotu. Tāpat ir iespējams izvēlēties arī citu 

skaļruņa režīmu, kā tas ir aprakstīts rokasgrāmatas 

10. lappusē. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

>  Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup. 

>  Jānospiež 2, lai izsauktu izvēlni Sound. 

>  Jānospiež 5, lai izsauktu izvēlni Speaker mode. 

> Jānospiež  vai , lai pārslēgtu starp skaļruņa 

režīmiem un  vai , lai pārvietotos starp Video un 

Audio. 

>  Pēc tam, kad ir izvēlēti skaļruņa noklusējuma režīmi, 

jānospiež GO, lai saglabātu iestatījumus, vai…

>  …jānospiež EXIT, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot 

jaunu iestatījumu.  

Plašāku informāciju par skaļruņa līmeņa izvēlni 

“Speaker mode” sk. 39. lappusē.

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system

Video Audio 
Speaker 3 Speaker 2
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”BeoSystem 2” ir iespējams savienot ar 

dažāda tipa audio un video ierīcēm, 

piemēram, videomagnetofonu,

”set-top box” vai kameras 

videomagnetofonu.

Pieslēdzot videoaprīkojumu iekārtai 

”BeoSystem 2”, jāatceras, ka pirmām 

kārtām jāizmanto ”BeoSystem 2” ligzda 

AV, ja tā ir brīva. 

Sk. papildu aprīkojumam pievienotajās 

rokasgrāmatās, lai veiktu pareizu 

savienošanu. 

Jāatceras, ka jāreģistrē visas pievienotās 

ierīces. Plašāku informāciju sk. nodaļā 

‘Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana un 

lietošana’ rokasgrāmatas 32. lappusē. 

AV 2 paplašinātājs 

AV 2 paplašinātāja papildu piederums ir SCART 

paplašinātājs, kas paredzēts, lai pievienotu cita 

ražotāja, nevis ”Bang & Olufsen”, izgatavotu 

aprīkojumu, piemēram, dekodētājus, spēļu vadības 

pultis un kameras ”BeoSystem 2” ligzdā DECODER. 

Lietojiet 21 tapas kabeļa spraudni, lai ievietotu 

vienu spraudni ligzdā, kurai ir marķējums TV 

paplašinātāja blokā, un otru spraudni savienotu ar 

ligzdu DECODER iekārtā ”BeoSystem 2”. Tādu 

aprīkojumu, kas ir savienots ar AV 2 paplašinātāja 

palīdzību, nav iespējams regulēt ar tālvadības pulti. 

Videomagnetofons

Lietojiet 21 tapas kabeli, lai savienotu “Bang & 

Olufsen” videomagnetofonu ar ”BeoSystem 2” 

ligzdu V.TAPE. Savienojiet antenas kabeli ar 

videomagnetofona ievada ligzdu. Iespraudiet 

antenas kabeli ”BeoSystem 2” antenas ligzdā.

DVD iekārta

Lietojiet 21 tapas kabeļa spraudni, lai iekārtai 

”BeoSystem 2” pieslēgtu DVD iekārtu, piemēram, 

”Bang & Olufsen” DVD 1. Savienojiet vienu galu ar 

DVD iekārtas ligzdu AV un otru ar ”BeoSystem 2” 

ligzdu AV. Savienojiet DVD 1 ligzdu

DIGITAL OUTPUT ar ”BeoSystem 2” ligzdu SPDIF 1. 

Ja nepieciešamais kabelis nav ietverts 

komplektācijā, to var iegūt no ”Bang & Olufsen” 

pārdevēja. 

Spēļu vadības pults, kameras 

videomagnetofons utt.

Uz laiku pieslēdzamam aprīkojumam, tādam kā 

spēļu vadības pults vai kameras videomagnetofons, 

ieteicams izmantot saslēdzamo ligzdu paneli. Šo 

ligzdu lietošana ir paskaidrota nodaļā

‘”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis’

12. lappusē. 

Papildu aprīkojuma pievienošana18



”Set-top box” vai dekodētāja pievienošana

Savienojiet ”set-top box”* ar

”BeoSystem 2” V.TAPE, AV vai DECODER 

ligzdu. Ja visas ligzdas ir aizņemtas,

”set-top box” pieslēgšanai pie 

”BeoSystem 2” tāpat var izmantot 

saslēdzamo ligzdu paneli. 

Dekodētāju var pieslēgt vai nu 

”BeoSystem 2” ligzdā DECODER, vai 

ligzdā AV.

Jāpārliecinās, vai visas pievienotās ierīces 

ir reģistrētas savienojumu izvēlnē 

Connections. Plašāku informāciju sk. 

nodaļā ‘Papildu videoaprīkojuma 

reģistrēšana un lietošana’ rokasgrāmatas 

32. lappusē.  

Ja ir augsta asuma (HD) “set-top box”, 

sk. 22. lappusē, kur ir sniegta informācija 

par pievienošanu un reģistrēšanu.

 ”Set-top box” savienojums 

Pirms ārēja aprīkojuma pievienošanas atvienojiet 

visas saistītās sistēmas no tīkla strāvas. Jālieto 21 

tapas AV kabeļa spraudnis, lai ”set-top box” 

pieslēgtu iekārtai ”BeoSystem 2”:

> Savienojiet vienu ligzdu ar ”set-top box”. 

> Lieciet kabeli ligzdā V.TAPE, AV vai DECODER 

”BeoSystem 2” aizmugurē. 

> Savienojiet IR raidītāju ar ”BeoSystem 2” ligzdu

IR OUTPUT.

> Piestipriniet IR raidītāju pie ”set-top box” IR 

uztvērēja. 

Lai būtu iespējams izmantot tālvadības pulti, izmantojot 

”set-top box”, pilnīgi nepārklājiet IR uztvērēju. 

Ja pievienojat divas televizora pierīces ”set-top box”…

Būs nepieciešams IS Yadapteris (numurs 6174171), lai 

pieslēgtu divas televizora pierīces ”set-top box” 

iekārtai ”BeoSystem 2”. Sazinieties ar ”Bang & Olufsen” 

pārdevēju. Ievērojiet zemāk aprakstīto procedūru, lai 

iekārtai ”BeoSystem 2” pieslēgtu divas televizora 

pierīces ”set-top box”. 

> Savienojiet pirmo un otro pierīci ar ”BeoSystem 2” 

ligzdām AV un DECODER (vai ligzdām DECODER un 

V.TAPE, ja ligzdai AV jau ir pieslēgta iekārta), 

izmantojot 21 tapas AV kabeļus saskaņā ar ilustrāciju. 

> Savienojiet IR Yadapteru ar ”BeoSystem 2” ligzdu

IR OUTPUT.

> Savienojiet pirmās pierīces ”set-top box” IR raidītāju 

ar hroma krāsas ligzdu IR Yadapterā, un fi ksējiet otru 

galu pirmās pierīces ”set-top box” IR uztvērējā. 

> Savienojiet otrās pierīces “set-top box” IR raidītāju ar 

zelta krāsas ligzdu IR Yadapterā, un fi ksējiet otru 

galu otrās pierīces “set-top box” IR uztvērējā.

> Reģistrējiet pirmo ”set-top box” izvēlnē Connections 

kā STB (DTV) un otro ”set-top box” kā STB (V.AUX). 

IR raid t ja

BeoSystem 2
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”Set-top box” (DTV vai V.AUX) 

AV 

savienojums

Otrā pierīce “set-top box” 

STB(V.AUX)

Pirmā pierīce ”set-top box”

STB(DTV)

IR raidītāja 

savienojums

*PIEZĪME! Pierīces ”set-top box” jāiestata saskaņā ar 

pievienoto dokumentāciju. 



 Alternatīvs ”set-top box” savienojums 

Ja visas ligzdas V.TAPE, AV un DECODER ir aizņemtas 

un ir vēlēšanās pieslēgt ”set-top box”, ir iespējams 

pievienot otru ”set-top box” pie saslēdzamo ligzdu 

paneļa.

Ja ”set-top box” pieslēdz saslēdzamo ligzdu panelī… 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu iestatīšanas izvēlni Setup. 

> Jānospiež p, lai pārvietotu kursoru uz leju uz 

Connections.

> Jānospiež MENU. Connections mainās uz Camcorder.

> Jānospiež GO, lai izsauktu kameras 

videomagnetofona izvēlni Camcorder.

> Jānospiež m vai p, lai pārskatītu opcijas. Izvēlieties 

vai nu STB (DTV), vai arī STB (V.AUX). Protams, 

jāizvēlas Camcorder, ja kameras videomagnetofons 

ir savienots ar saslēdzamo ligzdu paneli.   

> Jānospiež GO.

> Ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta, parādīsies 

aicinājums izvēlēties ”set-top box” tipu no ekrānā 

esošā saraksta. Plašāku informāciju sk. nodaļā 

‘Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana un lietošana’ 

rokasgrāmatas 32. lappusē.

> Pēc tam, kad ir ievadīts izvēlētais STB tips, jānospiež 

GO, lai saglabātu iestatījumus, vai…

> …jānospiež EXIT, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot 

iestatījumu. 

Iegūstiet piekļuvi pierīcei ”set-top box”, kas ir 

savienota ar saslēdzamo ligzdu paneli… 

> Ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta kā STB (DTV), 

pultī ”Beo4” jānospiež DTV.

> Ja tā ir reģistrēta kā STB (V.AUX), atkārtoti jāspiež 

LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos  V.AUX*, un pēc tam 

jānospiež GO.

*Lai ”Beo4” displejā parādītos V.AUX , šī opcija vispirms 

jāpievieno ”Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku informāciju 

sk. nodaļā ‘Sagatavojiet ”Beo4”, ņemot vērā savas 

vajadzības’ 32. lappusē.

>> ”Set-top box” vai dekodētāja pievienošana 

PHONESLRVIDEOS-VHS

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Camcorder
STB (DTV)
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AV vai RF dekodētāja pievienošana 

Lai pievienotu AV dekodētāju (pamatjoslas 

dekodētāju, piemēram, ”Canal+”), kabelis no 

antenas jāsavieno ar ”BeoSystem 2”. Savienojiet 

AV dekodētāju ar 21 tapas ligzdu, kurai iekārtā 

”BeoSystem 2” ir marķējums DECODER. 

Ja vēlaties pievienot RF dekodētāju, jāatceras, ka 

jāpieslēdz ārējs antenas kabelis dekodētāja ievada 

ligzdā un pēc tam kabelis jāsavieno ar

”BeoSystem 2” antenas ligzdu (marķēta ar VHF/UHF). 

Savienojiet RF dekodētāju ar 21 tapas ligzdu, kurai 

iekārtā ”BeoSystem 2” ir marķējums DECODER.

Divu dekodētāju pievienošana

Lai pievienotu divus dekodētājus iekārtai 

”BeoSystem 2”, pirmais dekodētājs jāpieslēdz 

”BeoSystem 2” ligzdā ”BeoSystem 2” un otrais 

dekodētājs jāpieslēdz ligzdā AV.

Nepievienojiet ar skavu nesastiprinātu pamatjoslas 

dekodētāju ligzdai AV! 

BeoSystem 2
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Augsta asuma avota vai PC pievienošana

Sistēmai “BeoSystem 2” ir iespējams 

pievienot augsta asuma (HD – no angļu val. 

High Definition) avotu, piemēram, “set-top 

box” vai DVD iekārtu. Tas dod piekļuvi 

digitālajiem video avotiem. Tāpat ir 

iespējams pievienot PC. 

Šos avotus var savienot arī ar “BeoVision 4”.

Jāpārliecinās, vai viss pievienotais 

aprīkojums ir reģistrēts “BeoSystem 2” 

izvēlnē Connections. Tomēr jāņem vērā, ka 

HD avoti var ierobežot vai mainīt dažas 

“BeoSystem 2” funkcijas. Šajā nodaļā ir 

sniegta informācija par šādiem 

ierobežojumiem un izmaiņām. 

Plašāku informāciju par izvēlni Connections 

sk. 40. lappusē.

Savienojums 

“BeoSystem 2” ligzda VGA-IN ir paredzēta augsta 

asuma avota, piemēram, “set-top box” vai PC, 

pievienošanai. Zemāk ir parādīti varbūtējo 

iestatījumu piemēri.  

VGA-IN

V TAPE

AV

SPDIF1

DVI

PC

V MEM

DVD

HD STB

BeoSystem 2

BeoVision 4

VGA-IN

SPDIF1

DVI

PC

HD STB

BeoSystem 2

BeoVision 4

DVI

SPDIF3

VGA-IN
HD STB

PC

BeoSystem 2

BeoVision 4

Izvēlnē Connections: 

– jāiestata Decoder uz STB (DTV/YPbr) vai 

STB (AUX/YPbr)

– jāiestata Camera uz PC (DVI).

Ja vēlaties pievienot HD “set-top box” vai citu HD avotu 

iekārtai “BeoSystem 2”, jāņem vērā, ka tam ir 

nepieciešams speciāls kabelis, ko var iegādāties no 

“Bang & Olufsen” pārdevēja. 

Izvēlnē Connections: 

– jāiestata AV uz DVD

– jāiestata V Mem uz V Mem

– jāiestata Decoder uz STB (DTV/DVI) vai 

STB (AUX/DVI)

– jāiestata Camera uz PC (VGA).

Izvēlnē Connections: 

– jāiestata Decoder uz STB (DTV/DVI) vai 

STB (AUX/DVI)

– jāiestata Camera uz PC (VGA).
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ŅEMIET VĒRĀ! Ja iekārtai “BeoSystem 2” ir pievienota 

HD ierīce, tiks ietekmētas dažas video funkcijas: 

–  nav ekrāna stāvokļa displeja, lai gan joprojām ir 

piekļuve izvēļņu sistēmai;

–  neparādās rokasgrāmatas 20. lappusē aprakstītā 

“Set-top Box Controller” izvēlne;

–  ja ir izvēlēts FORMAT 2 vēstuļformāta attēliem, kā 

tas ir aprakstīts rokasgrāmatas 11. lappusē, nav 

iespējams ritināt attēlu uz augšu vai uz leju;

–  nav iespējams izplatīt skaņu vai attēlu no HD 

avota uz izstrādājumu, kas atrodas pievienotajā 

telpā; 

–  nav iespējams ierakstīt HD avotu, kamēr HD 

aprīkojums nodrošina arī Standard Defi nition (SD) 

signālu;

–  nav iespējams izvēlēties HD avotu, izmantojot 

rokasgrāmatas 14. lappusē aprakstīto P-AND-P 

funkciju. 

Reģistrācija

HD aprīkojumu var reģistrēt, izmantojot ligzdas AV, 

Decoder un Camera. Opcijai Camera var piekļūt, 

izdalot Decoder un nospiežot “Beo4” pogu MENU. 

HD opcijas izvēlnē Connections: 

AV

 DVD (YPbr)… DVD iekārtai, kas ir pievienota 

“BeoSystem 2” ligzdā VGA-IN. 

 DVD2 (YPbr)… otrajai DVD iekārtai vai 

videomagnetofonam, kas ir pievienots 

“BeoSystem 2” ligzdā VGA-IN.

Decoder

 STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)… pierīcei “set-top 

box”, kas ir pievienota “BeoSystem 2” ligzdā VGA-IN. 

 STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)… pierīcei “set-top box”, 

kas ir pievienota “BeoVision 4” ligzdā DVI. 

 PC (DVI)… datoram, kas ir pievienots “BeoVision 4” 

ligzdā DVI. 

 PC (VGA)… datoram, kas ir pievienots “BeoSystem 2” 

ligzdā VGA-IN. 

Camera

 PC (DVI)… datoram, kas ir pievienots “BeoVision 4” 

ligzdā DVI. 

 PC (VGA)… datoram, kas ir pievienots “BeoSystem 2” 

ligzdā VGA-IN. 

Piekļuve HD avotiem vai PC

HD avotiem var piekļūt ar tālvadības pults “Beo4” 

palīdzību. 

Jānospiež, lai ieslēgtu pierīci 

“set-top box”, kas ir reģistrēta kā 

STB (DTV/DVI) vai STB (DTV/YPbr) 

Atkārtoti jāspiež, lai pultī “Beo4” 

parādītos V.AUX 

Jānospiež, lai ieslēgtu avotu, kas ir 

reģistrēts kā V.AUX vai AUX, 

piemēram, pierīce “set-top box” ir 

reģistrēta kā STB (AUX/DVI) 

Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī 

“Beo4” parādītos PC

Jānospiež GO, lai ieslēgtu 

pievienotu PC 

Lai “Beo4” displejā parādītos V.AUX 

vai PC, šīs opcijas jāpievieno “Beo4” 

funkciju sarakstam. Plašāku 

informāciju sk. 32. lappusē nodaļā 

‘Sagatavojiet “Beo4”, ņemot vērā 

savas vajadzības’. 

Ja PC ir izvēlēts kā avots, ekrānā nav 

iespējams izsaukt galveno izvēlni, 

pirms nav izraudzīts cits avots, piem., 

TV. Tāpat jāņem vērā, ka spilgtuma, 

krāsas, kontrasta vai toņa 

noregulēšanai jāizmanto izvēlne 

PICTURE, nevis PC. Plašāku 

informāciju sk. ‘Attēla noregulējumu 

saglabāšana’ rokasgrāmatas 35. 

lappusē. 

Nedrīkst pieļaut nekustīgu attēlu, piemēram, datora 

attēlu, rādīšanu uz ekrāna ļoti ilgu laiku, jo tas var 

izraisīt pastāvīgu pēcattēla palikšanu uz ekrāna! 

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

V. Mem AV Decoder
V. Mem DVD Decoder

DTV

LIST

V.AUX

GO 

LIST
PC

GO 
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>> HD avota vai PC pievienošana

HD attēla noregulēšana

Vajadzības gadījumā ir iespējams noregulēt attēlu, 

ja izmanto HD avotu ar “BeoSystem 2”. Ar tālvadības 

pults “Beo4” palīdzību noregulējiet attēla 

izvietojumu, izmēru un attiecības.  

Kamēr HD avots ir ieslēgts… 

Atkārtoti jāspiež LIST, kamēr ir 

redzams FORMAT 

Jānospiež, lai varētu noregulēt 

attēlu

Jānospiež, lai pārvietotu attēlu uz 

augšu vai uz leju

Jānospiež, lai pārvietotu attēlu pa 

kreisi vai pa labi

Jānospiež, lai samazinātu attēla 

augstumu

Jānospiež, lai palielinātu attēla 

augstumu

Jānospiež, lai samazinātu attēla 

platumu

Jānospiež, lai palielinātu attēla 

platumu

Jānospiež, lai saglabātu 

iestatījumus

Jānospiež EXIT, lai atgrieztos 

atpakaļ, nesaglabājot iestatījumus 

LIST
FORMAT

9

m

p

l   n

GO

EXIT
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 Audiosistēma ar ”BeoVision 4”

Pievienojot saderīgu ”Bang & Olufsen” 

audiosistēmu iekārtai ”BeoSystem 2”, 

iegūsit integrētas audio/video sistēmas 

priekšrocības. 

Atskaņojiet CD audiosistēmā, izmantojot 

skaļruņus, kas ir savienoti ar

”BeoSystem 2”, vai pārslēdziet uz TV 

programmu un nosūtiet skaņu 

audiosistēmas skaļruņiem. 

Sistēmas var novietot kopā vienā telpā 

vai divās telpās, uzstādot ”BeoVision 4” 

vienā telpā un audiosistēmu ar skaļruņu 

komplektu otrā. 

Ne visas ”Bang & Olufsen” audiosistēmas atbalsta 

integrāciju ar ”BeoSystem 2”.

 Audiosistēmas pievienošana 

Izmantojot ”Master Link” kabeli, iespraudiet vienu 

daudztapu spraudni ”BeoSystem 2” ligzdā

MASTER LINK un otru daudztapu spraudni 

audiosistēmas ligzdā, kurai ir marķējums

MASTER LINK. 

Opcij as iestatīšana

Ja iekārta ”BeoVision 4” ir iestatīta AV sistēmā, var 

būt nepieciešams to iestatīt pareizai opcijai. Opcijas 

iestatīšanai izmanto tālvadības pulti ”Beo4”, visu 

sistēmu pārslēdzot uz nodroses režīmu. 

Opcijas iestatīšana iekārtai ”BeoVision 4”…

> Turot nospiestu • pogu, jānospiež LIST. 

> Jāatbrīvo abas pogas. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos 

OPTION?, un tad jānospiež GO. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos 

V.OPT, un tad jāievada attiecīgais numurs (0, 1 vai 2). 

Opcijas iestatīšana audiosistēmai… 

> Turot nospiestu • pogu, jānospiež LIST. 

> Jāatbrīvo abas pogas. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos 

OPTION?, un tad jānospiež GO. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos 

A.OPT, un tad jāievada attiecīgais numurs (0, 1 vai 2). 

MASTER

LINK

BeoSystem 2

Option 2 Option 0

Option 1 Option 1

Option 2 Option 2
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”BeoVision 4” un audiosistēmu var uzstādīt vienā telpā – 

visi skaļruņi ir savienoti ar ”BeoSystem 2”.

Var izvēlēties uzstādīt ”BeoVision 4” un audiosistēmu

(ar pieslēgtu skaļruņu komplektu) vienā telpā. 

Var izvēlēties uzstādīt audiosistēmu vienā telpā un 

”BeoVision 4” citā telpā. 



 Integrētas audio/video sistēmas 

lietošana 

Apvienojot audiosistēmu un ”BeoVision 4”, var 

izvēlēties skaļruņus, kas ir piemēroti konkrētajai 

video vai audio programmai, kā arī ierakstīt video 

skaņu audiosistēmā. 

Video skaņas ierakstīšana

Ja klausāties skaņu no ”BeoVision 4” savas

”Bang & Olufsen” audiosistēmas skaļruņos un ja 

audiosistēmai ir magnetofons, ir iespējams atskaņot 

televizora skaņu magnetofonā. Sk. audiosistēmai 

pievienotajā rokasgrāmatā, kur sniegta plašāka 

informācija. 

LIST

AV

TV

TV

LIST

AV

TV

LIST

AV

CD
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Lai klausītos skaņu no televizora audiosistēmas skaļruņos, 

neieslēdzot ekrānu, atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” 

parādītos AV* , un tad jānospiež attiecīgā avota poga, 

piem., TV. 

Lai klausītos skaņu no televizora audiosistēmas skaļruņos, 

kad ekrāns ir ieslēgts, jānospiež TV, atkārtoti jāspiež LIST, 

lai pultī ”Beo4” parādītos AV* , un tad vēlreiz jānospiež TV.

Lai klausītos audio skaņu skaļruņos, kas ir savienoti ar 

”BeoSystem 2”, atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” 

parādītos AV* , un tad jānospiež audio avota poga, piem., 

CD. 

*Lai ”Beo4” displejā parādītos AV, šī opcija vispirms 

jāpievieno ”Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku 

informāciju sk. nodaļā ‘Sagatavojiet ”Beo4”, ņemot vērā 

savas vajadzības’ 32. lappusē.



 ”BeoLink” – skaņas un attēla izplatīšana

”BeoLink” sistēma dod iespēju izplatīt 

attēlu un/vai skaņu citās mājas telpās. 

Piemēram, varat savienot ”BeoSystem 2” 

ar citu videosistēmu vai skaļruņu 

komplektu citā telpā, tādējādi padarot 

iespējamu attēla vai skaņas 

”pārvietošanu” uz citām telpām. 

Ja ir instalēta ”BeoLink” sadales sistēma, 

var lietot ”BeoVision 4” galvenajā telpā, 

piemēram, dzīvojamā telpā, vai 

pievienotajā telpā, resp., kabinetā vai 

guļamistabā. 

Sistēmas modulators nodrošina to, ka 

video avotus var izplatīt pievienotajā 

telpā. Zināmos apstākļos var būt 

nepieciešams ieiet modulatora 

iestatījumos. 

 Saišu savienojumi 

Galvenās telpas sistēmai jābūt savienotai ar 

pievienotās telpas sistēmu ar ”Master Link” kabeļa 

palīdzību. 

> Savienojiet ”Master Link” kabeli ar ”BeoSystem 2” 

ligzdu MASTER LINK.

> Ja vēlaties izplatīt arī videosignālus, parastais 

antenas kabelis jāsavieno ar ”BeoSystem 2” ligzdu 

LINK.

> Abi kabeļi jāizvada pievienotajā telpā, ievērojot 

instrukcijas, kas ir dotas pievienotās telpas 

aprīkojumam.

Ja ”BeoSystem 2” ligzdai MASTER LINK jau ir pievienota 

audiosistēma, ”Master Link” kabelis jāsadala divos un 

jāsavieno ar kabeli, kas nāk no pievienotās telpas, ar 

speciālas sadales kārbas palīdzību. Palīdzību var sniegt 

”Bang & Olufsen” pārdevējs. 

BeoSystem 2

LINK

MASTER
LINK
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Sistēmas modulators

Ja audiosistēma vai pievienotais skaļrunis atrodas 

pievienotajā telpā un ja vēlaties uzstādīt ar sistēmu 

nesavienojamu televizoru tajā pašā, sistēmas 

modulators jāiestata uz On. Izgatavotājuzņēmuma 

iestatījums ir Off . 

Lai ieslēgtu sistēmas modulatoru… 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu iestatīšanas izvēlni

Setup. Tuning jau ir izcelts. 

> Jānospiež GO, lai izsauktu regulēšanas izvēlni 

Tuning. 

> Jānospiež p, lai pārvietotu kursoru uz leju uz  

 izvēlni Link frequency. 

> Jānospiež MENU, lai parādītos elements Modulator. 

> Jānospiež GO, lai izsauktu modulatora izvēlni 

Modulator. 

> Jānospiež m vai p, lai mainītu no Off  uz On. 

> Jānospiež GO, lai saglabātu iestatījumu, vai… 

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu. 

Savienojuma frekvence 

Ja, piemēram, TV kanāls telpā translācijai izmanto 

to pašu frekvenci, kas ir iestatīta ”BeoLink” sistēmai, 

599 MHz, sistēmas modulators jānoregulē uz 

neaizņemtu frekvenci. Mainot savienojuma 

frekvenci galvenās telpas sistēmā, jāpārliecinās, vai 

ir atbilstīga savienojuma frekvence pievienotās 

telpas sistēmā. 

Lai mainītu savienojuma frekvenci…

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu iestatīšanas izvēlni Setup. 

> Jānospiež GO, lai izsauktu regulēšanas izvēlni 

Tuning. 

> Jānospiež 2, lai izsauktu savienojuma frekvences 

izvēlni Link frequency. 

> Jānospiež m vai p, lai atrastu pieejamu frekvenci. 

Vai arī ievadiet frekvenci, lietojot ”Beo4” 

cipartaustiņus. 

> Jānospiež GO, lai saglabātu iestatījumu, vai… 

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu. 

Tuning

1 TV

3 Link frequency

Tuning

1 TV

3 Modulator

Modulator
On

Tuning

1 TV

3 Link frequency

Frequency
599
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 ”BeoLink” – ”BeoVision 4” pievienotajā telpā 

Ja mājā ir instalēta sistēma ”BeoLink” un 

”BeoVision 4” atrodas pievienotajā telpā, 

ir iespējams vadīt pieslēgtās sistēmas 

galvenajā telpā, izmantojot

”BeoVision 4”.

Jāievēro zemāk aprakstītā procedūra, 

pieslēdzot ”BeoVision 4” lietošanai 

pievienotajā telpā. 

1 Pieslēdziet ”BeoSystem 2” tīkla strāvai. 

2 Ar tālvadības pulti ”Beo4” 

ieprogrammējiet ”BeoSystem 2” uz 

Option 6*. 

3 Atvienojiet ”BeoSystem 2” no tīkla. 

4 Izveidojiet savienojumus. 

5 Atkārtoti pieslēdziet ”BeoSystem 2” 

tīklam. 

 Opcijas iestatīšana

Lai visa sistēma funkcionētu pareizi, ir svarīgi, lai 

iekārtai ”BeoSystem 2” pievienotajā telpā būtu 

iestatīta pareiza opcija, pirms tā tiek savienota ar 

sistēmu galvenajā telpā! 

> Turot nospiestu • pogu, jānospiež LIST. 

> Jāatbrīvo abas pogas. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos 

OPTION?, un tad jānospiež GO. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos  

V.OPT, un tad jānospiež 6*. 

Pievienotās telpas savienojumi

”BeoSystem 2” pievienotajā telpā jāsavieno ar 

galvenajā telpā esošo sistēmu, izmantojot divus 

dažādus kabeļus: 

– ”BeoLink” savienojums (izmantojot ”Master Link” 

kabeli un sadales kārbu). 

– Antenas savienojums (izmantojot parasto 

antenas kabeli). 

“BeoLink” savienojums 

Galvenajā telpā: Savienojiet ”Master Link” kabeli ar 

ligzdu MASTER LINK galvenajā sistēmā. Aizvadiet 

kabeli līdz sadales kārbai, un nogrieziet kabeli 

piemērotā garumā. 

Pievienotajā telpā: Savienojiet ”Master Link” kabeli ar 

”BeoSystem 2” ligzdu MASTER LINK. Aizvadiet kabeli 

līdz sadales kārbai, un nogrieziet kabeli piemērotā 

garumā. 

Sadales kārbā: Kabeļi jāsavieno ar kārbu/kabeli 

saskaņā ar pievienotajā rokasgrāmatā dotajiem 

norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā ir paskaidrotas 

visas sadales kārbas iespējas un arī tas, kā 

savienojami kabeļi. 

Antenas savienojums

Izmantojot parasto TV antenas kabeli (koaksiālo 

kabeli), viens gals jāsavieno ar ligzdu LINK galvenajā 

sistēmā un otrs gals ar antenas ievada ligzdu iekārtā 

”BeoSystem 2”.

Option 6
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Pievienotā telpaGalvenā telpa

*Ja iekārta ”BeoVision 4” ir savienota izmantošanai 

pievienotajā telpā, kurā jau ir pieslēgtas citas 

savienojuma sistēmas, piemēram, skaļruņi, ”BeoSystem 2” 

jāieprogrammē uz ‘Option’ 5. 



 Pievienotās telpas darbība

Uzturoties pievienotajā telpā, ar tālvadības pulti 

”Beo4” ir iespējams vadīt visas pieslēgtās sistēmas. 

Klausieties stereo skaņu pievienotajā telpā…

Skaņa, kas izplatās no galvenās telpas video avota, 

piemēram ”set-top box”, pievienotajā telpā, parasti 

tiks raidīta kā mono skaņa. Tomēr ir iespējams 

izvēlēties stereo skaņu.

> Piemēram, jānospiež DTV, lai ieslēgtu pierīci

”set-top box”, kas ir savienota ar galvenās telpas 

sistēmu. 

> Atkārtoti jāspiež LIST, lai pultī ”Beo4” parādītos AV*. 

> Vēlreiz jānospiež DTV, lai dzirdētu stereo skaņu. 

SVARĪGI! Lietojot šo funkciju, nav iespējama citu galvenās 

telpas avotu sadale uz citām pievienotās telpas sistēmām! 

Pievienotās telpas iekārtā ”BeoVision 4” tāpat var realizēt 

pēc laika regulējamas atskaņošanas vai pēc laika 

regulējamus nodroses iestatījumus. Tie jāieprogrammē 

galvenās telpas sistēmā, un televizorā “BeoVision 4” 

jāaktivizē taimera funkcija. Plašāku informāciju sk. 

nodaļā ‘”BeoVision 4” noregulēšana automātiskai 

ieslēgšanai un izslēgšanai’ rokasgrāmatas 18. lappusē. 

Pievienot  telpaGalven  telpa

Lietojiet avotus, kas atrodas tikai 

vienā no telpām… 

Jānospiež tā avota poga, kuru 

vēlaties lietot

Vadiet izvēlēto avotu ierastā veidā

Lietojiet avotu, kas atrodas 

galvenajā telpā, – avota tips ir 

pārstāvēts abās telpās…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos LINK*

Jānospiež tā avota poga, kuru 

vēlaties lietot

Vadiet izvēlēto avotu ierastā veidā

Lietojiet avotu, kas atrodas 

pievienotajā telpā, – avota tips ir 

pārstāvēts abās telpās…

Jānospiež tā avota poga, kuru 

vēlaties lietot

Vadiet izvēlēto avotu ierastā veidā

RADIO
A MEM
DTV

LIST
LINK 

TV

TV
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Galvenā telpa Pievienotā telpa

*Lai ”Beo4” displejā parādītos LINK vai AV, šī opcija 

jāpievieno ”Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku 

informāciju sk. nodaļā ‘Sagatavojiet ”Beo4”, ņemot vērā 

savas vajadzības’ 32. lappusē.



Sagatavojiet ”Beo4”, ņemot vērā savas vajadzības

”Beo4” pogas ļauj tieši piekļūt lielam 

skaitam visu televizora funkciju, un 

”Beo4” displejs nodrošina piekļuvi vēl 

lielākam funkciju daudzumam. 

Katru reizi, kad ”Beo4” displejā parādās 

avots (piemēram, TV vai RADIO), var 

nospiest pogu LIST un izsaukt displejā 

papildu funkcijas, kas palīdz vadīt šo 

avotu, tieši tā, it kā tiktu izsauktas 

papildu pogas. Tāpat ir iespējams ieslēgt 

papildu aprīkojumu, kas ir savienots ar 

”BeoSystem 2”.

Jāņem vērā, ka ”Beo4” ietver visu

”Bang & Olufsen” papildu audio un video 

funkciju sarakstu, tomēr strādā tikai tās 

funkcijas, kuras nodrošina ”BeoVision 4”, 

tās izsaucot ”BeoVision 4” displejā. 

”Beo4” funkciju sarakstu var speciāli 

pielāgot savām vajadzībām un mainīt 

kārtību, kādā šīs papildu funkcijas 

parādās pēc izsaukšanas.

 ”Beo4” iestatīšana

Ja tālvadības pults ”Beo4” jau ir, to var konfi gurēt 

darbam ar ”BeoVision 4”.

 Papildu ”pogas” pievienošana

Pievienojot jaunu funkciju ”Beo4” sarakstā, ir 

iespējams izsaukt šo jauno pogu ”Beo4” displejā. 

Jānospiež un jātur nospiesta 

nodroses poga

Jānospiež, lai iegūtu piekļuvi ”Beo4” 

iestatīšanas funkcijai

Jāatbrīvo abas pogas. Displejā 

parādās ADD?

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos CONFIG?

Jānospiež, lai varētu izvēlēties 

konfi gurācijas tipu

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos VIDEO?

Jānospiež, lai iegūtu piekļuvi video 

konfi gurācijai

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos VIDEO1*

Jānospiež, lai saglabātu 

konfi gurāciju

Parādās STORED, norādot, ka 

konfi gurācija ir saglabāta. Jāļauj 

”Beo4” automātiski izpildīt 

iestatīšanas funkciju 

*Ja video konfigurācijā nav VIDEO1, tā 

vietā jāizvēlas AVANT

Jānospiež un jātur nospiesta 

nodroses poga

Jānospiež, lai iegūtu piekļuvi ”Beo4” 

iestatīšanas funkcijai

Jāatbrīvo abas pogas. Displejā 

parādās ADD?

Jānospiež, lai izsauktu pieejamo 

pogu sarakstu, no kura var 

pievienot pogas. Pirmā ”poga” 

parādās displejā, tā mirgo, iedegas 

un nodziest

Jānospiež, lai virzītos uz priekšu vai 

atpakaļ visu papildu ”pogu” 

sarakstā

Jānospiež, lai pievienotu un 

novietotu ”pogu” tās iepriekš 

iestatītajā pozīcijā, vai…

…jānospiež, lai iespraustu pogu 

īpašā saraksta pozīcijā

Parādās ADDED, norādot, ka ”poga” 

ir pievienota. Jāļauj ”Beo4” 

automātiski izpildīt iestatīšanas 

funkciju 

•

LIST

ADD?

LIST
CONFIG?

GO

LIST
VIDEO?

GO

LIST
VIDEO1

GO

STORED

•

LIST

ADD?

GO

m

p

GO

1 – 9

ADDED
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 Papildu ”pogu” pārvietošana

Tāpat ir iespējams pārveidot kārtību, kādā parādās 

papildu ”pogas”, nospiežot LIST.

 Papildu ”pogas” noņemšana

Ir iespējams noņemt jebkuru no papildu ”pogām”, 

kuras ir pieejamas, nospiežot LIST. 

Jānospiež un jātur nospiesta 

nodroses poga

Jānospiež, lai iegūtu piekļuvi ”Beo4” 

iestatīšanas funkcijai

Jāatbrīvo abas pogas. Displejā 

parādās ADD?

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos MOVE?

Jānospiež, lai izsauktu papildu

”pogu” sarakstu. Displejā parādās

pirmā ”poga”

Jānospiež, lai virzītos uz priekšu vai 

atpakaļ papildu ”pogu” sarakstā

Jānospiež, lai virzītu un novietotu 

displejā redzamo ”pogu” saraksta 

pirmajā pozīcijā, vai…

…jānospiež, lai pārvietotu ”pogu” 

īpašā saraksta pozīcijā

Parādās MOVED, norādot, ka ”poga” 

ir pārvietota. Jāļauj ”Beo4” 

automātiski izpildīt iestatīšanas 

funkciju 

Jānospiež un jātur nospiesta 

nodroses poga

Jānospiež, lai iegūtu piekļuvi ”Beo4” 

iestatīšanas funkcijai

Jāatbrīvo abas pogas. Displejā 

parādās ADD?

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos REMOVE?

Jānospiež, lai izsauktu papildu 

”pogu” sarakstu. Displejā parādās 

pirmā ”poga”

Jānospiež, lai virzītos uz priekšu vai 

atpakaļ papildu ”pogu” sarakstā

Jānospiež, lai noņemtu displejā 

redzamo ”pogu”

Parādās REMOVED, norādot, ka 

”poga” ir noņemta. Jāļauj ”Beo4” 

automātiski izpildīt iestatīšanas 

funkciju 

•

LIST

ADD?

LIST
MOVE?

GO

m

p

GO

1 – 9

MOVED

•

LIST

ADD?

LIST
REMOVE?

GO

m

p

GO

REMOVED

GO 3

GO 3

33

Pievienojiet papildu ”pogu” pultī ”Beo4” vai nu saraksta 

augšpusē, vai kādā īpašā pozīcijā.

Pārvietojiet papildu ”pogas” pultī ” vai nu saraksta 

augšpusē, vai kādā īpašā pozīcijā. 



Ekrāna izvēlnes

Šajā nodaļā ir raksturota izvēļņu sistēmas 

vispārējā struktūra, lai palīdzētu atrast 

ceļu sistēmas piedāvātajās ekrāna 

izvēlnēs. 

Tāpat varat atrast detalizētu informāciju 

par atsevišķām izvēlnēm, kas piedāvā 

virkni iestatīšanas un regulēšanas opciju. 

Timer play

TV list

Setup

Tuning

Sound

Picture

Connections

Menu

Clock

V. Mem

Adjustment

Speaker type

Speaker distance

Speaker level

Speaker mode

Sound system 

Edit TV list

Add program

Auto tuning

Manual tuning

TV

Link frequency

Set timer

Activate timer

MENU
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Plaša ekrāna izvēļņu sistēma. Pelēkā krāsā iezīmēti izvēļņu 

elementi ir atkarīgi no tā, kādas opcijas ir pieejamas 

sistēmā. Jānospiež MENU pultī ”Beo4”, lai piekļūtu 

galvenajai izvēlnei. 



Kas ir izvēlnē Set timer… 

Source

Atkarībā no izvēles SOURCE norāda vai nu konkrētu 

avotu ieslēgšanai un izslēgšanai, vai arī to, ka 

sistēma jāizslēdz. Ir šādas opcijas*:

TV

Pārslēgt uz TV.

V.Mem

Ieslēgt videomagnetofonu.

CD

Ieslēgt CD atskaņotāju.

A.Mem

Ieslēgt magnetofonu.

Radio

Ieslēgt radio.

N.Music, N.Radio

Atskaņot mūziku, kas ir saglabāta PC vai radio 

vietnēs internetā (ar ”BeoLink PC box” pieslēgtam 

datoram).

Standby

Izslēgt ”BeoVision 4”. Jāņem vērā, ka tad, ja iekārtai 

”BeoSystem 2” ir pievienotas citas saderīgas video 

vai audio sistēmas, tās tiks izslēgtas pat tādā 

gadījumā, ja šīs sistēmas ir ieprogrammētas 

atskaņošanai.

Pr (programmas numurs)

Izvēlieties programmas numuru.

Start un Stop (ieslēgšanas un izslēgšanas laiki)

Ievadiet laikus, kuros vēlaties, lai sistēma sāktu 

un/vai beigtu atskaņošanu. Ja ir izvēlēts Standby kā 

avots, tad jāievada tikai apturēšanas laiks.

Date vai Days

Ierakstiet datumu, kurā vēlaties, lai sistēma sāktu 

atskaņošanu vai tiktu izslēgta. 

OK

Ja ir iezīmēts OK, jānospiež GO, lai saglabātu pēc 

laika regulējamas atskaņošanas vai pēc laika 

regulējamus nodroses iestatījumus.

*Ja ir pieejams radio, parādīsies arī CD un A.Mem 

neatkarīgi no tā, vai tie faktiski ir vai nav izmantojami.

Kas ir izvēlnē Timer index… 

Taimera rādītājā parādās visi ieprogrammētie taimeri. 

> Jānospiež GO, kad ir izcelts taimeris, lai rediģētu šo 

taimeri. 

> Jānospiež MENU, kad ir izcelts taimeris, lai dzēstu šo 

taimeri. 

Kas ir izvēlnē Activate Timer… 

> Jāizvēlas Yes, lai aktivizētu taimerus, un jāizvēlas No, 

lai dezaktivētu taimerus. 

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK

Press MENU for Timer index

Index 

TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct
TV 3 17:10 - 19:00 27 Oct
Standby   23:10  MTWT . . .

Press MENU to clear timer

Activate timer
Yes
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Kas ir izvēlnē Edit TV list…

Kad ekrānā parādās TV saraksts, ir vairākas iespējas: 

– Pārvietot TV kanālus, lai mainītu kārtību, kādā tie 

parādās TV sarakstā. 

– Dzēst nevēlamos TV kanālus. 

– Piešķirt nosaukumu vai mainīt nosaukumu TV 

kanāliem.

Plašāku informāciju sk. nodaļā ‘Noregulētu TV kanālu 

rediģēšana’ rokasgrāmatas 28. lappusē.

Kas ir izvēlnē Add program…

Freq (frekvence)

Parāda frekvenci Add program procesa gaitā.

Pr (programmas numurs)

Parāda programmas numuru Add program procesa 

gaitā. 

Kas ir izvēlnē Auto tuning…

Freq (frekvence)

Parāda frekvenci Auto tuning procesa gaitā.

Pr (programmas numurs)

Parāda programmas numuru Auto tuning procesa 

gaitā.

>> Ekrāna izvēlnes

Freq Pr
210 12

Freq Pr
210 12

  1 BBC 1
  2 BBC 2
 . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 MTV 

Press >> to
move 
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 Kas ir izvēlnē TV manual tuning…

Freq (frekvence)

Meklēšana apstājas pie pirmā kanāla, kas raida 

pieņemamu signālu. Ja ir zināms kanāla konkrētais 

frekvences skaitlis, to var ievadīt tieši, izmantojot 

tālvadības pults ”Beo4” cipartaustiņus.

(System)

Ja izvēlnē parādās ”System”, jāpārliecinās, vai ir 

redzama pareiza translēšanas sistēma, pirms tiek 

sākta regulēšana.

Pr (programmas numurs)

Jāievada programmas numurs (1–99), kuram 

vēlaties piešķirt kanālu.

Name

Kanālam piešķirtais nosaukums parādīsies TV kanālu 

sarakstā. Nosaukums var saturēt līdz astoņām 

rakstzīmēm, tai skaitā burtus A–Z, ciparus un 

punktu. Plašāku informāciju sk. nodaļā ‘Nosaukumu 

piešķiršana noregulētiem kanāliem’ rokasgrāmatas

30. lappusē.

More

Ja ir nepieciešams ievadīt papildu informāciju, 

jāpāriet uz More, un jānospiež GO. Parādās otra 

manuālās regulēšanas izvēlne.

 Kas ir otrajā izvēlnē TV manual tuning…

Fine (precīza regulēšana)

TV automātiski noregulējas uz vislabāko iespējamo 

attēla kvalitāti. Tomēr līdzās esošajos kanālos attēls 

var būt nedaudz neskaidrs, un šādā gadījumā var 

būt vajadzīga precīza regulēšana. Precīzas 

regulēšanas diapazons ir no +8 līdz -8. 

Decoder

Ja ir pievienots tikai viens dekodētājs, opcijas ir On 

vai Off . Ja iekārtai ”BeoSystem 2” ir pievienoti divi 

dekodētāji, var izvēlēties starp Dec1, Dec2 vai Off .

Sound (mono/stereo/valoda)

TV kanālam var būt pieejama vairāku tipu skaņa. 

Piemēri var būt stereo skaņa, mono skaņa vai citas 

valodas.

Pat tad, ja ir saglabāts kāds skaņas/valodas tips, ir 

iespējams pārslēgt starp dažādiem tipiem konkrēta TV 

kanāla skatīšanās laikā. Informāciju par dažādiem 

pieejamiem skaņas tipiem sk. nodaļā ‘Skaņas tipa vai 

valodas maiņa’ rokasgrāmatas 9. lappusē.

 Kas ir izvēlnē Adjustment…

Volume

Skaņas stipruma līmeni var pielāgot divos soļos 

diapazonā no 00 līdz 72.

Bass

Basa toni var pielāgot vienā solī diapazonā no +6 

līdz -6. 0 ir neitrāls iestatījums.

Treble

Diskanta toni var pielāgot vienā solī diapazonā no 

+6 līdz -6. 0 ir neitrāls iestatījums.

Loudness

Skaļumu vai iestatīt uz On vai Off . Skaļuma funkciju 

izmanto, lai kompensētu cilvēka auss pazemināto 

augsto un zemo frekvenču uztveres jutīgumu. Tā 

pastiprina zemās un augstās frekvences, klausoties 

zemus skaņas stipruma līmeņus, tādējādi mūzika 

kļūst dinamiskāka.

Subwoofer (opcija ir pieejama vienīgi tad, ja iekārtai 

”BeoSystem 2” ir pievienots zemfrekvences skaļrunis 

”BeoLab 2”).

Var pielāgot vienā solī diapazonā no +9 līdz -9. 0 ir 

neitrāls iestatījums.

Freq Pr  Name 
210 1  . . . . . . . . More

Fine Decoder Sound   
0 Off Stereo-2 

Volume Bass Treble Loudness
32 0 0 On
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Kas ir izvēlnē Speaker type… 

Front

Izvēlieties skaļruņus, kas ir pievienoti no pieejamām 

opcijām. Ja nav pievienotu skaļruņu, jāizvēlas None. 

Rear

Izvēlieties skaļruņus, kas ir pievienoti no pieejamām 

opcijām. Ja nav pievienotu skaļruņu, jāizvēlas None. 

Subwoofer

Norāda, vai ir pievienots zemfrekvences skaļrunis 

”BeoLab 2”. Opcijas ir Yes vai No.

Kas ir izvēlnē Speaker distance… 

Front

Izvēlieties aptuveno taisnvirziena attālumu metros 

starp skatīšanās pozīciju un katru skaļruni.

Rear

Izvēlieties aptuveno taisnvirziena attālumu metros 

starp skatīšanās pozīciju un katru skaļruni.

TV

Izvēlieties aptuveno taisnvirziena attālumu metros 

starp skatīšanās pozīciju un ”BeoVision 4”.

Kas ir izvēlnē Speaker level… 

Front

Pielāgojiet skaņas līmeni kreisajam un labajam 

priekšējam skaļrunim.

Rear

Pielāgojiet skaņas līmeni kreisajam un labajam 

aizmugurējam skaļrunim.

– divas skaņas cikla opcijas 

Manual (noklusējuma opcija)

Izvēloties manuālu ciklu, skaņa seko skaļrunim, kas ir 

izcelts izvēlnē. Tādējādi ir iespējams attiecīgi 

pielāgot skaņu.

Automatic

Izvēloties automātisku ciklu, skaņa automātiski ik 

pēc 2–3 sekundēm pārslēdzas starp ārējiem 

skaļruņiem. Lai noregulētu skaļruņu līmeņus, 

kursors jāpārvieto uz to skaļruni, kuru vēlaties 

pielāgot vispirms.

>> Ekrāna izvēlnes

Front Rear Subwoofer
Beolab 1 Beolab 6000 Yes

Front TV Front
4 metres 3 metres 4 metres

Rear  Rear
2 metres  2 metres

Distance to viewing position

Front TV Front
0 (0) 0

Rear  Rear
0  0

Press MENU for automatic sequence
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 Kas ir izvēlnē Clock…

Time

Norāda laiku. Ievadiet esošo laiku manuāli, 

nospiežot cipartaustiņus pultī ”Beo4”.

Date

Norāda nedēļas dienu un datumu.

Year

Norāda gadu.

Synch

Iebūvēta pulksteņa un teleteksta sinhronizācijai.

 Kas ir izvēlnē Sound system… 

Skaņas sistēmas, kas var parādīties izvēlnē, ir: DOLBY 3 

STEREO, DOLBY PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DOLBY D 

+ PRO LOGIC, DTS DIGITAL SURROUND, MONO/

STEREO. 

Time Date Year Synch 
14:25 Thu 2 Nov 2000 No 

Kas ir izvēlnē Speaker mode...

Video

Video avotiem var iepriekš iestatīt skaļruņu režīmu. 

Opcijas:

 Speaker 3… Centrālie skaļruņi, priekšējie skaļruņi un 

zemfrekvences skaļrunis “BeoLab 2” ir aktivizētā 

stāvoklī.

 Speaker 5… Vides skaņa no visiem skaļruņiem, 

ieskaitot zemfrekvences skaļruni “BeoLab 2”. Vides 

skaņas sistēmā kodētām programmām.

Audio

 Pievienotajiem audio avotiem var iepriekš iestatīt 

skaļruņu režīmu. Opcijas:

 Speaker 2… Stereo skaņa divos priekšējos skaļruņos. 

Zemfrekvences skaļrunis “BeoLab 2” ir aktivizēts.

 Speaker 4… Pastiprināta stereo skaņa priekšējos un 

aizmugurējos skaļruņos. Zemfrekvences skaļrunis 

“BeoLab 2” ir aktivizēts.

Time Date Year Synch 
14:25 Thu 2 Nov 2000 No 

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system

Video Audio 
Speaker 3 Speaker 2
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 Kas ir izvēlnē Connections…

V.Mem

 V.Mem… ”Bang & Olufsen” videomagnetofonam

 DVD… DVD iekārtai

 STB (DTV), STB (V.AUX)… pierīcei ”set-top box”*

 None… ja neviena ierīce nav pievienota

AV 

 DVD… DVD iekārtai

 DVD (YPbr)… DVD iekārtai, kas ir pievienota 

“BeoSystem 2” ligzda VGA-IN

 STB (DTV), STB (V.AUX)… pierīcei ”set-top box”*

 V.AUX… citam aprīkojumam

 Non B&O V.TP2… videomagnetofonam, kura ražotājs 

ir cits, nevis ”Bang & Olufsen”

 DVD2… otrajai DVD iekārtai vai 

videomagnetofonam

 DVD2 (YPbr)… otrajai DVD iekārtai vai 

videomagnetofonam, kas ir pievienots 

“BeoSystem 2” ligzdā VGA-IN

 S-VHS V.TP2… Super-VHS videomagnetofonam

 Decoder(2)… otrajam dekodētājam. Savienojiet 

pirmo dekodētāju ar ligzdu DECODER 

 None… ja neviena ierīce nav pievienota

 Kas ir izvēlnē Picture…

Brilliance

Attēla spilgtumu var pielāgot divos soļos diapazonā 

no 00 līdz 62; 32 ir neitrāls iestatījums.

Colour

Krāsu intensitāti var pielāgot divos soļos diapazonā 

no 00 līdz 62; 32 ir neitrāls iestatījums.

Contrast

Attēla kontrasta līmeni var pielāgot divos soļos 

diapazonā no 00 līdz 62; 44 ir neitrāls iestatījums.

Video avotiem, izmantojot NTSC signālu, regulēšanai būs 

pieejama ceturtā opcija – ”Tint” (krāsas tonis vai nianse). 

Decoder

 Decoder(1)… pirmajam dekodētājam vai 

paplašinātāja blokam

 STB (DTV, STB (V.AUX)… pierīcei ”set-top box”*

 STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)… pierīcei “set top 

box”, kas ir pievienota “BeoSystem 2” ligzdā VGA-IN*

 STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)… pierīcei “set-top box”, 

kas ir pievienota “BeoVision 4” ligzdā DVI*

 PC (DVI)… datoram, kas ir pievienots “BeoVision 4” 

ligzdā DVI

 PC (VGA)… datoram, kas ir pievienots “BeoSystem 2” 

ligzdā VGA-IN

 V.AUX… cita ražotāja, nevis ”Bang & Olufsen”, 

izgatavotam aprīkojumam 

 Non B&O V.TP2… videomagnetofonam, kura ražotājs 

ir cits, nevis ”Bang & Olufsen” videomagnetofons

 None… ja neviena ierīce nav pievienota 

*Izvēlieties (DTV) pirmajai pierīcei ”set-top box” un (V.AUX) 

vai (AUX) otrajai pierīcei ”set-top box”.

Brilliance Colour Contrast
32 32 20V. Mem AV Decoder

V. Mem DVD Decoder
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Rādītājs

Apakšvirsraksti

Apakšvirsrakstu aktivizēšana no teleteksta, 

Rokasgrāmatas 13. lpp. 

Attēls

Attēls attēlā, Rokasgrāmatas 14. lpp. 

Attēla parādīšana uz ekrāna, Rokasgrāmatas 11. lpp. 

Kas ir izvēlnē Picture, 40

Spilgtuma, krāsas un kontrasta regulēšana, 

Rokasgrāmatas 35. lpp. 

Audioaustiņas

”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis, 12

Augsts asums (HD – no angļu val. 

High Definition)

Augsta asuma avota pievienošana, 22

HD avota reģistrācija, 23

Piekļuve HD avotam, 23

BeoLink 

”BeoVision 4” pievienotajā telpā – darbība, 31

”BeoVision 4” pievienotajā telpā – savienojums, 30

Saišu savienojumi, 28

Savienojuma frekvence, 29

Savienojuma ligzda – ”Master Link”, 28

Sistēmas modulators, 29

Skaņas un attēla izplatīšana, 28

Dekodētājs

AV vai RF dekodētāja pievienošana, 21 

Divu dekodētāju pievienošana, 21 

Ligzdu paneļi, 9–12 

Displeji un izvēlnes

Displejā parādītā informācija un izvēlnes, 

Rokasgrāmatas 5. lpp. 

Ekrāna displejs, Rokasgrāmatas 5. lpp. 

Ekrāna izvēlnes, 34–40 

Formāts

Kā izvēlēties attēla formātu, Rokasgrāmatas 11. lpp. 

IR uztvērējs

”Beo4” atļauta darbība – IR uztvērēja pievienošana, 

6

Izvietošana

Ārējo skaļruņu izvietošana, 13 

”BeoVision 4” izvietošana, 4

Kameras videomagnetofons

Kameras videomagnetofona ierakstu skatīšanās 

iekārtā ”BeoVision 4”, 12

Kameras videomagnetofona pieslēgšana, 12

Kopēšana no kameras videomagnetofona, 12

Ligzdu paneļi 

AV un antenas ligzdu panelis, 9 

”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis, 12

Papildu aprīkojuma pievienošana, 18

Papildu ligzdas, 10

Plazmas ekrāna ligzdu panelis, 11

Skaļruņu un digitālo ievadu ligzdu panelis, 10 

Mājas kinozāle 

Attēla parādīšana uz ekrāna, Rokasgrāmatas 11. lpp. 

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, Rokasgrāmatas 10. lpp. 

Master Link 

Audiosistēmas pievienošana un lietošana, 26 

”BeoVision 4” pievienotajā telpā, 30 

Skaņas un attēla izplatīšana, izmantojot ”BeoLink”, 

28

41



Noregulēšana

Jaunu kanālu pievienošana, Rokasgrāmatas 27. lpp. 

Kas ir izvēlnē Add program, 36

Kas ir izvēlnē Auto tuning, 36

Kas ir otrajā izvēlnē TV manual tuning, 37

Kas ir pirmajā izvēlnē TV manual tuning, 37 

Noregulētu kanālu dzēšana, Rokasgrāmatas 31. lpp. 

Noregulētu kanālu pārvietošana, Rokasgrāmatas 29. 

lpp. 

Noregulētu kanālu pielāgošana, Rokasgrāmatas 

28. lpp. 

Nosaukuma piešķiršana noregulētiem kanāliem, 

Rokasgrāmatas 30. lpp. 

Pieejamu kanālu meklēšana, Rokasgrāmatas 26. lpp. 

PC

PC pievienošana, 22 

PC reģistrācija, 23

Piekļuve datoram, 23

PIN kods

Aizmirsts PIN kods, Rokasgrāmatas 23. lpp.

PIN koda lietošana, Rokasgrāmatas 23. lpp.  

PIN koda maiņa vai dzēšana, Rokasgrāmatas 22. lpp. 

PIN koda sistēmas aktivizēšana, Rokasgrāmatas 

22. lpp. 

Plazmas ekrāns

Ekrāna pievienošana iekārtai ”BeoSystem 2”, 7

Ligzdas, 9

Rīkošanās ar ekrānu, 4 

Tehniskā apkope, 8

Pulkstenis

Iestatījumu ievadīšana iebūvētajam pulkstenim, 

Rokasgrāmatas 38. lpp. 

Kas ir izvēlnē Clock , 39

Savienojumi

Antenas un tīkla pieslēgums, 7 

Audiosistēma – pieslēgšana iekārtai ”BeoSystem 2”, 

26

Austiņas, 12 

”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis, 12 

Dekodētājs – AV vai RF dekodētājs, 21 

Dekodētājs – divi dekodētāji, 21

Ekrāna pievienošana iekārtai ”BeoSystem 2”, 7 

Kas ir izvēlnē Connections, 40 

Ligzdu paneļi, 9–12 

Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana un lietošana, 

Rokasgrāmatas 32. lpp. 

Papildu videoaprīkojums, 18 

– DVD iekārta, AV 2 paplašinātājs, videomagnetofons, 

videospēles, kameras videomagnetofons utt. 

Saišu savienojumi, 28 

”Set-top box” – alternatīvs ”set-top box” 

savienojums, 20

”Set-top box” – AV savienojums, 19

”Set-top box” – IR raidītājs, 19

Skaļruņu pievienošana, 14

Saziņa 

Saziņa ar ”Bang & Olufsen”, Rokasgrāmatas 42. lpp. 

”Set-top box”

Alternatīvs ”set-top box” savienojums, 20 

”Set-top box” – AV savienojums, 19

”Set-top box Controller” izvēlne, Rokasgrāmatas 

21. lpp. 

”Set-top box” darbība, Rokasgrāmatas 20. lpp. 

”Set-top box” – IR raidītājs, 19

Skaļruņi

Ārējo skaļruņu izvietošana, 13 

Kas ir izvēlnē Speaker distance, 38 

Kas ir izvēlnē Speaker level, 38

Kas ir izvēlnē Speaker mode, 35

Kas ir izvēlnē Speaker type, 38

Skaļruņa attāluma iestatīšana, 15

Skaļruņa noklusējuma režīma iestatīšana, 17

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, Rokasgrāmatas 10. lpp.

Skaļruņu pievienošana, 14

Skaņas līmeņa kalibrēšana, 16
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Tehniskie dati, īpašības un to lietojums var tikt 

mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. 
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Skaņa

Kas ir izvēlnē Adjustment, 37

Sk. aktīvās skaņas sistēmas nosaukumu, 

Rokasgrāmatas 37. lpp. 

Skaļruņa noklusējuma režīma iestatīšana, 17

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, Rokasgrāmatas 10. lpp.

Skaļruņu kombinācijas izvēle, Rokasgrāmatas 10. lpp.

Skaņas līmeņa kalibrēšana, 16

Skaņas regulēšana vai noņemšana, Rokasgrāmatas 

9. lpp. 

Skaņas stipruma, basa un diskanta toņu un skaļuma 

mainīšana, Rokasgrāmatas 36. lpp. 

Skaņas tipa vai valodas maiņa, Rokasgrāmatas 9. lpp. 

Taimeris

”BeoSystem 2” noregulēšana automātiskai 

ieslēgšanai un izslēgšanai, Rokasgrāmatas 18. lpp.  

Iestatījumu ievadīšana iebūvētajam pulkstenim, 

Rokasgrāmatas 38. lpp. 

Kas ir izvēlnē Activate Timer, 35 

Kas ir izvēlnē Set Timer, 35

Pēc laika regulējama atskaņošana, izmantojot 

teletekstu, Rokasgrāmatas 19. lpp.  

Pēc laika regulējamas atskaņošanas funkcijas 

aktivizēšana, Rokasgrāmatas 19. lpp. 

Taimera pārskatīšana, rediģēšana vai dzēšana, 

Rokasgrāmatas 19. lpp. 

Tālvadības pults ”Beo4”

”Beo4” bateriju nomaiņa, 8

”Beo4” iestatīšana, 32

”Beo4” lietošana, Rokasgrāmatas 4. lpp. 

”BeoVision 4” un ”Beo4” uzstādīšana, Rokasgrāmatas 

4. lpp. 

Iegūstiet piekļuvi papildu videoaprīkojumam, 

izmantojot ”Beo4”, Rokasgrāmatas 34. lpp.

Papildu ”pogu” pārvietošana, 33

”Pogas” noņemšana no ”Beo4” saraksta, 33

”Pogas” pievienošana ”Beo4” sarakstam, 32

Tehniskā apkope

”Beo4” bateriju nomaiņa, Instrukcijas 8. lpp.

”BeoVision 4”, Instrukcijas 8. lpp.

Teleteksts

Apakšvirsrakstu aktivizēšana no teleteksta, 

Rokasgrāmatas 13. lpp. 

Atjauninātas teleteksta lapas, Rokasgrāmatas 16. lpp. 

Iecienītāko teleteksta lapu saglabāšana – atmiņas 

lapas, Rokasgrāmatas 12. lpp.

Teleteksta pamatfunkcijas, Rokasgrāmatas 12. lpp. 

Teleteksts – ”large”, ”mix” un ”reveal”, Rokasgrāmatas 

16. lpp. 

Tieša lapas izvēle, izmantojot ”Fastext”, 

Rokasgrāmatas 17. lpp. 

TV kanāli

Jaunu kanālu pievienošana, Rokasgrāmatas 27. lpp. 

Kas ir izvēlnē Edit TV list, 36

Noregulētu kanālu dzēšana, Rokasgrāmatas 31. lpp. 

Noregulētu kanālu pārvietošana, Rokasgrāmatas

29. lpp. 

Noregulētu kanālu pielāgošana, Rokasgrāmatas 

28. lpp. 

Nosaukuma piešķiršana noregulētiem kanāliem, 

Rokasgrāmatas 30. lpp. 

Pieejamu kanālu meklēšana, Rokasgrāmatas 26. lpp. 

Sk. kanālu sarakstu, Rokasgrāmatas 8. lpp. 

TV kanāla izvēlēšanās, Rokasgrāmatas 8. lpp. 

Valoda

Skaņas tipa vai valodas maiņa, Rokasgrāmatas 9. lpp. 

Vides skaņa

Skaļruņa iestatīšana – vides skaņa, 13–17 

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, Rokasgrāmatas 10. lpp.  

Skaļruņu un digitālo ievadu ligzdu panelis, 10 
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