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Priročnik in Navodila za uporabo 

Navodila za uporabo vsebujejo informacije o priključevanju in delovanju zunanje opreme 

kakor tudi pregled zaslonskih menijev. Priročnik vsebuje vse informacije, ki jih boste 

morda potrebovali pri uporabi izdelkov Bang & Olufsen.   

Pričakujemo, da bo trgovec na drobno, ki je pooblaščen za prodajo izdelkov

Bang & Olufsen, dostavil, namestil in nastavil vaše izdelke. Vseeno so informacije, 

potrebne za nameščanje in nastavljanje izdelkov, vključene v Priročnik in Navodila za 

uporabo. To bo lahko koristno, če boste prestavljali izdelke ali razširjali sistem.  

Obe knjigi, Priročnik in Navodila za uporabo, vsebujeta indeksno kazalo, ki vam bo v 

pomoč pri iskanju določenih zadev, o katerih boste želeli izvedeti več.    

Pojasnitev simbolov v 

Priročniku in Navodilih za 

uporabo

Gumbi na daljinskem 

upravljalniku Beo4.

Prikazovalnik na daljinskem 

upravljalniku Beo4.

Prikaz na zaslonu

BeoVision 4 vsebuje izdelke, ki so prikazani zgoraj.  

Posamezne komponente so naštete po imenih v 

Priročniku in Navodilih za uporabo. Vse komponente in 

izdelki skupaj se imenujejo BeoVision 4.
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 Vsebina 

Postavitev, priključitev in vzdrževanje, 4 

Spoznajte, kako se prenaša in namešča BeoVision 4, priključuje dodatna videooprema in 

kje so nameščeni priključki.  

Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok, 13 

Spoznajte, kako se BeoVision 4 pretvori v sistem prostorskega zvoka. 

Povezovanje dodatne opreme, 18 

Spoznajte, kako se priključi set-top-box, dekoder, vir visoke ločljivosti (HD-vir) ali PC na 

BeoSystem 2 in kako se registrira dodatna oprema.  

Avdiosistem s sistemom BeoVision 4, 26 

Spoznajte, kako se na BeoSystem 2 priključuje avdiosistem in kako deluje pridruženi

avdio/videosistem. 

Prenos zvoka in slike s sistemom BeoLink, 28 

Spoznajte, kako se naredijo povezavni priključki, pa tudi, kako se upravlja povezavni sistem 

in nastavlja BeoVision 4 v povezanem prostoru.    

Prilagajanje upravljalnika Beo4 vašim potrebam, 32 

Spoznajte, kako se dodajajo in odstranjujejo funkcije Beo4.  

Meniji, 34 

Pregled zaslonskih menijev.  

Indeksno kazalo, 41 
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Nastavljanje sistemov BeoVision 4 in BeoSystem 2 

Za nastavljanje BeoVision 4 priporočamo 

naslednji postopek: 

– odstranite embalažo sistema in 

zaslona; 

– zagotovite ustrezno okolje za vso 

opremo (navodila o tem so vključena 

na tej strani);   

– montirajte stenske nosilce, kot je 

opisano v priloženih navodilih; 

– povežite zaslon; 

– montirajte sprejemnik IR; 

– povežite zvočnike in dodatno 

opremo, kot je prikazano na 

naslednjih straneh. 

Sistema ne smete priključiti na omrežno 

napetost, dokler ne povežete zaslona, 

zvočnikov in druge opreme!   

Za več informacij o plošči s priključki 

close-up sistema BeoSystem 2 poglejte v 

poglavje »Plošča s priključki close-up 

sistema BeoSystem 2« na 12. strani. 

Pred zagonom…

– Preverite, ali so izdelki nastavljeni, postavljeni in 

povezani, kot je navedeno v Priročniku.   

– Ne smete odlagati predmetov na zgornjo stran 

BeoSystem 2 ali zaslona. 

– Vaši izdelki so namenjeni samo za notranjo 

uporabo v gospodinjstvih, in sicer v suhih 

prostorih in pri temperaturi od 10 do 40 stopinj 

Celzija.   

– Ne poskušajte odpreti ohišij izdelkov.  Prepustite 

takšna opravila za to pooblaščenem osebju.  

BeoSystem 2:

– Postavite BeoSystem 2 v ohišje. Če ne želite 

uporabiti ohišja, preverite, ali ste okrog 

BeoSystem 2 pustili dovolj prostora za ventilacijo. 

– Vedno postavite BeoSystem 2 na čvrsto in 

stabilno površino.  

Plazmazaslon: 

– Zaslon je težek, zato naj ga dvigujeta ali 

premikata dve osebi.  

– Pri dvigovanju primite zaslon za spodnji in 

zgornji rob.  

– Prenašajte zaslon tako, da je vedno v pokončnem 

položaju. 

– Če morate zaslon odložiti, preden ga postavite 

na določeno mesto, priporočamo odlaganje v 

pokončnem položaju s spodnjim robom 

obrnjenim navzdol, in sicer na ravno površino.  

Zaslon ni izdelan kot samostojna enota. Dokler ga 

ne pritrdite na stenske nosilce, ga je treba podpreti. 

– Lahko se pojavi popačenje slike, če zaslon 

postavljate v višinskih krajih, ki imajo tlak manjši 

od 833 hPa (približno na višinah 1.500 metrov ali 

več). 

– Ko montirate zaslon na stenski nosilec, pustite 

razmik približno 10 cm na zgornji in spodnji 

strani.  
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Postavitev sistema BeoSystem 2 v ohišje. Ko končate s 

povezovanjem, pritrdite zadnji pokrov s štirimi vijaki ki so 

priloženi k ohišju.  



Pregled priključkov

BeoSystem 2: 

1 omrežno stikalo 

2 priključki sprejemnika IR 

3 plošča s priključki close-up

4 povezava napajanja    

5 priključno mesto za plazmazaslon 

6 priključna plošča zvočnika in digitalnega vhoda 

7 AV- in antenska priključna plošča 

8 priključek ventilatorja  

Plazmazaslon: 

1 povezovalne plošče zvočnikov* 

2 A/V-povezovalne plošče 

3 povezava napajanja     

*Za povezovanje zunanjih zvočnikov uporabite priključke 

za zvočnike na sistemu BeoSystem 2, ne pa priključkov na 

plazmazaslonu!    
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Za več informacij o priključkih poglejte v poglavje »Plošče 

s priključki« na 9. strani. 
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Montirajte in povežite sprejemnik IR 

(infrardeči)

Za lažjo uporabo daljinskega upravljalnika za 

BeoVision 4 in vso povezano opremo morate 

povezati sprejemnik IR na sistem BeoSystem 2.

Sprejemnik IR je vrsta očesa, ki lahko sprejema 

signale od daljinskega upravljalnika Beo4 in jih 

pošlje sistemu BeoSystem 2. Nato BeoSystem 2 

pošlje ustrezne krmilne signale plazmazaslonu ali 

drugi povezani opremi.  

Ko montirate sprejemnik IR, upoštevajte, da ga je 

treba postaviti na steno, na katero je postavljen 

zaslon. Če je sprejemnik IR postavljen nepravilno, 

bo svetloba, ki jo oddaja zaslon, motila daljinsko 

upravljanje sistema BeoVision 4!   

Ko montirate sprejemnik IR, kot je prikazano na tej 

strani, ga povežite na priključek IR-IN sistema 

BeoSystem 2.

>> Nastavljanje sistemov BeoVision 4 in BeoSystem 2  6
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Povezovanje plazmazaslona

Če potrebujete daljše kable, jih lahko dobite pri 

trgovcu na drobno, ki prodaja opremo

Bang & Olufsen. Vtikača na vsakem koncu kabla se 

ujemata samo z določenimi priključki, tako da 

kablov ni mogoče povezati nepravilno, če sledite 

naslednjemu postopku:  

– Vtaknite prvi 15-polni vtikač v priključek RGB na 

sistemu BeoSystem 2 in prvi 9-polni vtikač, na istem 

koncu zveze, v priključek RS232 na sistemu 

BeoSystem 2.

– Vtaknite drugi 15-polni vtikač na nasprotnem koncu 

zveze v priključek PC-IN na zaslonu in drugi 9-polni 

vtikač na istem koncu zveze v priključek SERIAL na 

zaslonu.   

– Povežite sprejemnik IR na ustrezni priključek IR-IN 

sistema BeoSystem 2.

– Vtaknite dva napajalna kabla v ustrezni vtičnici na 

sistemu BeoSystem 2 in na zaslonu, vendar ju še ne 

smete priključiti na napajalno napetost!    

Povezavi antene in napajanja 

Preden priključite sistem na napajanje, preverite, ali 

sta BeoSystem 2 in zaslon pravilno postavljena.  

> Priključite zaslon na napajanje.  

> Vtaknite anteno v priključek, označen z VHF/UHF na 

sistemu BeoSystem 2.

> Priključite BeoSystem 2 na napajanje.  

Če še niste povezali zvočnikov, ali želite povezati 

kakršnokoli drugo opremo s sistemom BeoSystem 2, ne 

smete povezati napajanja!  

Ko so povezave končane…

Vklopite omrežno stikalo na hrbtni strani sistema 

BeoSystem 2. Sistem je v stanju pripravljenosti in čaka, 

da ga uporabite. Zdaj lahko začnete z nastavljanjem 

sprejema različnih kanalov, kot je navedeno v 

poglavju »Nastavljanje sprejema TV-kanalov«, 26. stran 

Priročnika. 

BeoVision 4 je izdelan tako, da se ob prenehanju 

uporabe vrne v stanje pripravljenosti. Za lažje 

daljinsko upravljanje je bistveno, da pustite omrežno 

stikalo vklopljeno.   

RGB

RS232

SE
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IA
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PC
 IN

IR-IN*

BeoSystem 2
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Napajalne kable je treba na vtikačih varno pričvrstiti, kot 

je prikazano na shemi,  sicer se napajalni kabel lahko 

izvleče iz vtičnice. 



Vzdrževanje

Za redno vzdrževanje, kot je čiščenje, je 

odgovoren uporabnik.   Da dosežete 

najboljše rezultate, sledite navodilom na 

desni strani. Če želite izvedeti, kakšna so 

priporočila za redno vzdrževanje, se 

obrnite na prodajalca na drobno za 

izdelke Bang & Olufsen.  

Čiščenje površin…

Pobrišite prah s površin s suho, mehko krpo. 

Odstranite mastne madeže ali trdovratno 

umazanijo z mehko, dobro ožeto krpo, ki ne pušča 

madežev in ki ste jo namočili v raztopino vode in 

nekaj kapljic blagega detergenta, kot je pomivalna 

tekočina. Ta navodila za čiščenje upoštevajte tudi 

pri čiščenju podstavkov ali konzol.

O plazmazaslonu…

Čistite ga samo s suho krpo. Ne uporabljajte čistil ali 

razpršilnih sredstev za čiščenje.  

Ne puščajte negibnih slik na zaslonu daljši čas, ker 

to lahko pusti trajen sled na zaslonu (učinek

after-image). Primeri negibnih slik so logotipi, 

videoigre, računalniške slike in slike, prikazane v 

formatu 4:3.  

Čiščenje daljinskega upravljalnika Beo4 

Pobrišite Beo4 z mehko, dobro ožeto krpo, ki ne 

pušča madežev.   

Zamenjava baterij za Beo4…

Ko se pojavi »BATTERY« na prikazovalniku 

daljinskega upravljalnika Beo4, je čas za zamenjavo 

njegovih baterij. 

Beo4 potrebuje tri baterije. Uporabljajte samo 

1,5-voltne alkalne baterije (velikost AAA).  

Zamenjajte baterije, kot je prikazano na tej strani.  

Držite prst na vrhu baterij, dokler ponovno ne 

zaprete pokrova. 

Po zamenjavi baterij morate počakati približno 10 

sekund, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis 

»TV«. Zdaj je daljinski upravljalnik Beo4 spet 

pripravljen za uporabo. 

1
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Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih topil za čiščenje 

kakršnihkoli delov sistema BeoVision 4! 

OPOMBA! Če sprednje steklo zaslona poči ali se odkruši 

ali drugače poškoduje, ga je treba nemudoma 

zamenjati, sicer lahko povzroči osebne poškodbe. 

Prosimo, obrnite se na maloprodajnega prodajalca 

opreme Bang & Olufsen.   



Plošče s priključki

Priključne plošče sistema BeoSystem 2 

omogočajo povezavo signalnih vhodnih 

kablov pa tudi različne dodatne opreme, 

kot sta DVD-predvajalnik ali povezani 

avdiosistem Bang & Olufsen.

Za povezavo dodatne opreme so na 

razpolago priključki V.TAPE, AV in DECODER.

Vsaka oprema, ki jo priključite na te 

priključke, mora biti registrirana v meniju 

Connections. Za več informacij poglejte v 

poglavje »Registracija in uporaba dodatne 

videoopreme« na 32. strani Priročnika. 

AV- in antenska priključna plošča

V.TAPE 

21-polni priključek za povezavo tračnega 

videorekorderja BeoCord V 8000.

AV 

21-polni priključek za AV-povezavo druge opreme, kot 

so DVD-predvajalnik, set-top-box ali sekundarni 

dekodirnik. Tukaj ne smete povezovati dekodirnikov z 

videoizhodom. 

DECODER

21-polni priključek za povezavo sekundarnega 

krmilnika set-top-box ali primarnega dekodirnika. 

Priključek omogoča povezavo bodisi AV-dekodirnika 

bodisi RF-dekodirnika. 

Namesto teh povezav ga lahko uporabite za 

razširitveni avdio- in videopriključek AV-2-Expander, ki 

hkrati omogoča povezavo dekodirnika ali druge 

pomožne videoopreme, ki ni Bang & Olufsen.    

MASTER LINK

Priključek za povezavo avdiosistemov, združljivih z 

opremo Bang & Olufsen.  

Priključek lahko uporabite tudi za razpošiljanje zvoka s 

sistemom BeoLink po celem stanovanju.  

LINK 

Antenski izhodni priključek za razpošiljanje 

videosignalov v druge prostore. 

VHF/UHF 

Antenski vhodni priključek za zunanjo anteno ali 

kabelsko TV-omrežje.  

ATTN. ON/OFF 

Antenski signalni atenuator. Izbirne možnosti:  

 OFF: Navadna nastavitev

 ON: Dušenje signalov

IR OUTPUT

Za povezavo set-top-box. 

VGA-IN

Priključek za povezovanje video vira z visoko 

ločljivostjo ali PC-ja.

SPDIF 3

Digitalni vhodni priključek za povezavo, na primer, 

DVD-predvajalnika. SPDIF 3 je za digitalni vhod iz 

opreme, povezane na priključek VGA-IN na sistemu 

BeoSystem 2.

DECODER

MASTER LINK

AVV.TAPE

IR-OUT

VGA-IN

SPDIF

3

VHF/UHF

LINK

75 Ω

ATTN.
OFF     ON
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AV- in antenska priključna plošča. 



Priključna plošča zvočnika in digitalnega vhoda 

FRONT 

Dva priključka se uporabljata za povezovanje 

sprednjih zvočnikov pri nastavljanju prostorskega 

zvoka.  

CENTRE 

Priključek za povezovanje središčnih zvočnikov pri 

nastavljanju prostorskega zvoka. 

REAR 

Dva priključka se uporabljata za povezovanje zadnjih 

zvočnikov pri nastavljanju prostorskega zvoka.  

SUBWOOFER 

Priključek za povezovanje nizkotonskega zvočnika 

BeoLab 2 pri postavljanju prostorskega zvoka. 

SPDIF 1 

Digitalni vhodni priključek za povezovanje naprav, kot 

je na primer DVD-predvajalnik. SPDIF 1 je za digitalni 

vhod signala iz opreme, ki je povezana na AV-

priključek, na sistemu BeoSystem 2.  

SPDIF 2 

Digitalni vhodni priključek za povezovanje naprav, kot 

je na primer DVD-predvajalnik. SPDIF 2 je za digitalni 

vhod signala iz opreme, ki je povezana na priključek 

V.TAPE, na sistemu BeoSystem 2.  

Če je priključek V.TAPE nastavljen na V.Mem ali None, je 

priključek SPDIF 2 namenjen opremi, ki je povezana na 

priključek DECODER.

Dodatni priključki

ON/OFF 

Omrežno stikalo. 

IR IN 

Za povezovanje sprejemnika IR sistema BeoLink, kar 

omogoča daljinsko upravljanje sistema BeoVision 4.  

MAINS 

Povezovanje napajanja.  

RGB 

Za povezovanje zaslona. 

RS232 

Za povezovanje zaslona. 

FAN

Za povezovanje zunanjega ventilatorja.  

S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES 

Priključki za videokamero in naglavne slušalke.  Za več 

informacij poglejte v poglavje »Plošča s priključki

close-up sistema BeoSystem 2« na 12. strani.  

REAR SUBWOOFER REAR

FRONT FRONTCENTRE SPDIF

2

1

>> Plošče s priključki10



Priključna plošča – plazmazaslon 

Priključna plošča na hrbtni strani zaslona vsebuje 

priključke za povezovanje s sistemom BeoSystem 2.

DVI

Priključek za povezavo video vira z visoko ločljivostjo 

ali PC-ja.

PC IN

Priključek za povezovanje na priključek RGB na 

sistemu BeoSystem 2.

SERIAL

Priključek za povezovanje na priključek RS232 na 

sistemu BeoSystem 2.

POMEMBNO! Če želite priključiti na zaslon računalnik in 

ga uporabljati kot monitor, se prepričajte, da so 

BeoSystem 2, BeoVision 4, računalnik in vsa na računalnik 

priključena oprema izključeni iz napajalnega omrežja, 

preden povežete računalnik in zaslon. Poleg tega mora 

biti računalnik priključen na ozemljeno vtičnico, kot je 

navedeno v navodilih za priključitev računalnika.

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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Plošča s priključki close-up sistema BeoSystem 2 

Lahko povežete slušalke in poslušate

TV-program ali povežete videokamero 

in gledate domači kino na BeoVision 4. 

Če ste povezali na primer tračni 

videorekorder BeoCord V 8000, lahko 

kopirate posnetek z videokamere na 

videotrak.  

Plošča s priključki close-up

S-VHS 

Samo za povezovanje videokamer Hi-8 ali S-VHS. 

VIDEO – R – L 

Ta priključka sta za povezovanje videokamere: 

L – R:  za avdiopovezave (desni in levi 

  zvočni kanal). 

VIDEO:  za videosignal. 

PHONES 

Na priključek, označen s PHONES, lahko priključite 

slušalke za prostorski zvok. V tem primeru lahko 

izklopite zvočnike, ki so povezani s sistemom 

BeoSystem 2, s pritiskom na sredino gumba za 

glasnost na daljinskem upravljalniku Beo4. 

Gledanje videokamere na BeoVision 4 

Če hočete pogledati posnetke videokamere, 

povežite videokamero in prižgite BeoVision 4.  

Ko zaženete predvajanje na videokameri, bo 

BeoSystem 2 samodejno registriral signal in lahko 

boste videli slike z videokamere na zaslonu sistema 

BeoVision 4.

Če je signal videokamere ugasnjen…

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže CAMERA 

na Beo4, nato pa pritisnite gumb GO. 

Da se na prikazovalniku Beo4 prikaže CAMERA, ju morate 

najprej dodati na seznam funkcij Beo4.  Za več informacij 

poglejte v poglavje »Prilagajanje Beo4 vašim potrebam« 

na 32. strani.  

Kopiranje z videokamere

Če ste povezali tračni videorekorder, kot je

BeoCord V 8000, s sistemom BeoSystem 2 in 

videokamero na priključka za videokamero ter 

naglavne slušalke, lahko kopirate posnetke z 

videokamere na videotrak. Med kopiranjem na trak 

lahko gledate TV-program ali preklopite 

BeoSystem 2 v stanje pripravljenosti.  

Za kopiranje posnetkov z videokamere…

> Povežite videokamero in zaženite predvajanje. 

> Pritisnite gumb RECORD, da pripravite

BeoCord V 8000 za snemanje. 

> Spet pritisnite gumb RECORD, da zaženete 

snemanje.  

> Pritisnite gumb V MEM in nato gumb STOP, da 

ustavite snemanje. 

> Pritisnite gumb RECORD, da nadaljujete ustavljeno 

snemanje ali… 

> …spet pritisnite gumb STOP, da ustavite in 

prekličete snemanje. 

PHONESLRVIDEOS-VHS
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Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok 

Oprema za prostorski zvok se bo dobro 

ujela z dnevno sobo. Slika kaže, kakšen 

je najboljši položaj za poslušanje in 

gledanje. Najbolje boste slišali, če sedite 

znotraj območja, ki ga obdajajo zvočniki. 

Pri namestitvi sistema prostorskega 

zvoka je treba opraviti kalibracijo 

zvočnikov. Kalibracija zvočnega nivoja 

pomeni vzpostavitev ravnovesja med 

zvočniki. Za več informacij poglejte 

naslednje strani.  

Postavitev zunanjih zvočnikov 

Tri ilustracije na desni strani kažejo postavitev 

sistema BeoVision 4 in zvočnikov v prostorih 

različne velikosti in za različne namene.   

Naslednja navodila veljajo za vse nastavitve: 

– Vedno uporabljajte najmočnejše zvočnike kot 

sprednje zvočnike. 

– Postavite zvočnike na želeni kraj že pred 

povezavo. 

– Najboljša postavitev zadnjih zvočnikov je na 

vsaki strani za vašim najljubšim mestom 

poslušanja.  

– Postavitev sprednjih in zadnjih kompletov 

zvočnikov v vogalih prostora ni nujna.  

– Če povezujete nizkotonski zvočnik BeoLab 2, 

poglejte informacije o možnostih postavljanja v 

njegovem Priročniku.   
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Povezovanje zvočnikov

Zvočnike Bang & Olufsen in nizkotonec BeoLab 2 

lahko povežete na BeoVision 4 na povezavni plošči 

na hrbtni strani sistema BeoSystem 2. Zvočniki 

morajo biti znamke Bang & Olufsen Power Link. 

Signale lahko povežete v zanko od enega do 

drugega zvočnika (kot je opisano v Priročniku, ki 

ste ga prejeli z zvočniki) ali povežete posamezni 

zvočnik na ustrezni priključek. Če potrebujete 

daljše kable in adapterje, jih lahko dobite pri 

trgovcu na drobno, ki prodaja opremo

Bang & Olufsen. 

Uporabljajte kable, ki ste jih prejeli z zvočniki, za 

naslednje povezave: 

> povezava dveh sprednjih zvočnikov na priključek, 

označen s FRONT; 

> povezava dveh zadnjih zvočnikov na priključek, 

označen z REAR; 

> povezava središčnih zvočnikov na priključek, 

označen s CENTRE; povežite signale v zanko od 

enega do drugega zvočnika, ko povezujete 

središčne zvočnike;  

> povezava nizkotonskih zvočnikov na priključek, 

označen s SUBWOOFER. 

Vedno preverite, ali je stikalo L – R – LINE, na sprednjem 

pa tudi zadnjem kompletu zvočnikov, nastavljeno na L ali 

R (levi ali desni kanal), da kaže položaj zvočnikov za 

vsakega posebej. Postavite stikalo levega sprednjega 

zvočnika v položaj L, desnega zadnjega zvočnika v 

položaj R in tako naprej. 

Če imate samo en komplet zvočnikov, jih povežite na 

priključek, označen s FRONT.

> Pritisnite gumb MENU, da se sproži glavni meni. 

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Setup . 

> Pritisnite tipko 2, da se sproži meni Sound. 

> Spet pritisnite tipko 2, da se sproži meni

Speaker type. 

> Pritisnite p ali m, da lahko vidite tip vašega 

zvočnika, in n, da se premaknete na naslednji 

komplet zvočnikov. Izberite None, če ni povezanih 

zvočnikov.  

> Če imate nizkotonski zvočnik BeoLab 2, pritisnite n, 

da premaknete kazalček na Subwoofer in nato 

pritisnite p, da spremenite nastavitev v Yes. 

> Pritisnite gumb GO, da shranite izbrano nastavitev 

ali…

> …pritisnite gumb EXIT, da zapustite meni brez 

shranjevanja. 

Če imate samo dva zvočnika, nastavite »Front« na »None« 

– NE na vaš tip zvočnikov!

Za več informacij o meniju »Speaker type« poglejte 38. 

stran.

>> Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok 

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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Razmik zvočnikov

Namestite se v najljubši položaj za gledanje 

televizije in prižgite BeoVision 4. Vnesite približne 

dolžine premic v metrih med vašim položajem in 

vsakim posameznim zvočnikom.  

> Pritisnite gumb MENU, da se sproži glavni meni. 

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Setup . 

> Pritisnite tipko 2, da se sproži meni Sound. 

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Speaker distance. 

Prikažejo se zvočniki, ki ste jih povezali. 

> Pritisnite l ali n, da lahko premikate kazalček od 

zvočnika do zvočnika, in pritisnite m ali p, da 

izberete razmik v metrih med vašim položajem in 

vsakim posameznim zvočnikom. 

> Ko končate vnašanje razmikov med vašim 

položajem in zvočniki, pritisnite gumb GO, da 

shranite nastavitev, ali… 

> …pritisnite gumb EXIT, da zapustite meni brez 

shranjevanja.

Za več informacij o meniju »Speaker distance« poglejte

38. stran. 

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

15

Razmika med vašim položajem in nizkotonskim 

zvočnikom BeoLab 2 vam ne bo treba vnašati, ker njegov 

položaj zelo malo vpliva na zvok.  



 Kalibracija zvočnega nivoja   

Ko povežete zvočnike, potrebne za prostorski zvok, 

s sistemom BeoSystem 2, morate opraviti še 

kalibracijo.   

Zvok za kalibracijo se predvaja izmenično v vsakem 

od zvočnikov, ki ste jih povezali v sistem 

prostorskega zvoka. Vaša naloga je nastavljanje 

vseh povezanih zvočnikov tako, da se njihov zvok 

ujema z zvokom središčnih zvočnikov. Lahko 

izbirate med samodejnim in ročnim vrstnim redom 

predvajanega zvoka.  

Ko enkrat opravite kalibracijo zvočnikov, jo boste 

morali ponovno opravljati samo še takrat, ko boste 

spremenili zvočni sistem, na primer če premaknete 

enega ali več zvočnikov.

Zvoka nizkotonskega zvočnika, ki je del nastavitve 

prostorskega zvoka, vam ni treba urejati s kalibracijo. Če 

ga vseeno želite nastaviti po končani kalibraciji zvočnikov, 

poglejte poglavje »Naravnavanje slike in urejanje zvoka« 

na 35. strani Priročnika.  

Središčnega zvočnika, in sicer zato, ker je primerjalna 

točka za nastavljanje zunanjih zvočnikov, se ne more 

uravnavati. 

> Pritisnite gumb MENU, da se sproži glavni meni.

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Setup .

> Pritisnite tipko 2, da se sproži meni Sound.

> Pritisnite tipko 4, da se sproži meni Speaker level. 

Poudarjen je napis TV, zvok pa je vklopljen na 

središčne zvočnike.

> Pritisnite m ali p, da nastavite zvočnik, in l ali n, da 

se premaknete na drugi zvočnik.

> Ko uravnate zvok za vse zvočnike iz sistema 

prostorskega zvoka, pritisnite gumb GO, da shranite 

nastavitev, ali…

> …pritisnite gumb EXIT, da zapustite meni brez 

shranjevanja.

Za več informacij o meniju »Speaker level« poglejte

38. stran. 

>> Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok 

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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Nastavitev privzetega načina 

delovanja zvočnikov 

Prednastavite lahko dva privzeta načina delovanja 

zvočnikov, enega za uporabo pri vklopu videovira v 

vašem sistemu in drugega za uporabo pri vklopu 

avdiovira, povezanega v vaš sistem. Prav tako lahko 

izberete drug način delovanja zvočnikov, kot je 

opisano na strani 10 v Priročniku. 

> Pritisnite MENU, da prikličete glavni meni. 

>  Pritisnite 3, da prikličete meni Setup. 

>  Pritisnite 2, da prikličete meni Sound. 

>  Pritisnite 5, da prikličete meni Speaker mode. 

> Pritisnite  ali  za preklapljanje med načini 

delovanja zvočnikov in  ali  za premikanje med 

Video in Audio.

> Ko ste izbrali svoje privzete načine delovanja 

zvočnikov, pritisnite GO, da shranite svoje nastavitve, 

ali…

> …pritisnite EXIT za izhod iz menija, ne da bi shranili.  

Za nadaljnje informacije o meniju »Speaker mode« glejte 

stran 39.

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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Na BeoSystem 2 lahko povežete različne 

modele avdio- in videoopreme, kot so 

videkorekorder, set-top-box ali 

videokamera.

Pred povezovanjem videoopreme na 

BeoSystem 2 preverite, ali ste najprej 

uporabili priključek AV na sistemu 

BeoSystem 2, če je ta prost.  

Upoštevajte navodila v priročniku, ki ste 

ga prejeli z dodatno opremo, da 

zagotovite njeno pravilno povezavo.    

Vso povezano opremo morate 

registrirati. Za več informacij poglejte v 

poglavje »Registracija in uporaba dodatne 

videoopreme« na 32. strani Priročnika. 

Razširitveni priključek

AV-2-Expander 

Razširitveni priključek AV-2-Expander je izbirna 

možnost, ki omogoča razširitev priključka SCART 

tako, da razen opreme Bang & Olufsen na priključek 

DECODER na sistemu BeoSystem 2 lahko priključite 

tudi opremo drugih proizvajalcev, kot so 

dekodirniki, igralne konzole in kamere. En konec 

21-polnega kabla povežite s priključkom TV na 

razširitvenem priključku, drugega pa s priključkom 

DECODER na sistemu BeoSystem 2. Daljinsko 

upravljanje opreme, ki ste jo povezali na razširitveni 

priključek AV-2-Expander, ni mogoče.      

Videorekorder

Za povezavo Bang & Olufsen videorekorderja na 

priključek V.TAPE na BeoSystem 2 uporabite kabel z 

21-polnim priključkom. Povežite antenski kabel na 

vhodni priključek na videorekorderju. Napeljite 

antenski kabel na antenski priključek na sistemu 

BeoSystem 2.

DVD-predvajalnik

Za povezavo DVD-predvajalnika, kot je

DVD-1-predvajalnik Bang & Olufsen, na

BeoSystem 2 uporabite kabel z 21-polnim 

priključkom. En konec povežite na priključek, ki je 

označen z AV na DVD-predvajalniku, drugega pa na 

priključek, ki je označen z AV na BeoSystem 2. 

Povežite tudi priključek, ki je označen z

DIGITAL OUTPUT na DVD-1-predvajalniku, na 

priključek SPDIF 1 na BeoSystem 2. Če ustreznega 

kabla niste prejeli z opremo, ga lahko dobite pri 

trgovcu na drobno, ki prodaja opremo

Bang & Olufsen.   

Igralna konzola, videokamera in 

druga oprema

Priporočamo, da za začasno povezovanje opreme, 

kot sta igralna konzola in videokamera, uporabite 

ploščo s priključki close-up. Uporaba teh 

priključkov je pojasnjena v poglavju »Plošča s 

priključki close-up sistema BeoSystem 2«  na 12. strani.  

Povezovanje dodatne opreme18



Povezovanje naprave set-top-box ali dekodirnika 

Povežite set-top-box* na priključek 

V.TAPE, AV ali DECODER na sistemu 

BeoSystem 2. Če so vsi priključki že 

zasedeni, ga povežete lahko tudi na 

ploščo s priključki close-up sistema 

BeoSystem 2.    

Možna je tudi povezava dekodirnika na 

BeoSystem 2 bodisi s priključkom 

DECODER bodisi s priključkom AV.  

Preverite, ali ste vso povezano opremo 

registrirali v meniju Connections. Za več 

informacij poglejte v poglavje 

»Registracija in uporaba dodatne 

videoopreme« na 32. strani Priročnika. 

Če imate set-top-box visoke ločljivosti 

(HD), poglejte na 22. stran za informacije 

o priključitvi in registraciji. 

 Zveza set-top-box 

Izklopite napajanje vseh povezanih sistemov, preden 

povežete zunanjo opremo. Za povezovanje

set-top-box na BeoSystem 2 uporabite AV-kabel z 

21-polnim priključkom:

> Povežite en priključek na set-top-box. 

> Napeljite kabel do priključka V.TAPE, AV ali DECODER 

na hrbtni strani sistema BeoSystem 2. 

> Povežite IR-oddajnik na priključek IR OUTPUT na 

sistemu BeoSystem 2.

> Pritrdite IR-oddajnik na IR-sprejemnik naprave

set-top-box. 

IR-sprejemnika ne smete popolnoma prekriti, če želite 

uporabljati daljinsko upravljanje vključno z napravo

set-top-box.  

Povezovanje dveh naprav set-top-box…

Za povezovanje dveh naprav set-top-box s sistemom 

BeoSystem 2 boste potrebovali IR-Y-adapter (indeksna 

številka 6174171). Za povezovanje dveh naprav

set-top-box s sistemom BeoSystem 2 sledite 

postopku: 

> Povežite primarno in sekundarno napravo

set-top-box na priključka AV in DECODER na 

sistemu BeoSystem 2 (ali na priključka DECODER in 

V.TAPE, če ste že povezali opremo na priključek AV) 

po AV-kablih z 21-polnim priključkom, kot je 

prikazano.    

> Povežite IR-Y-adapter na priključek IR OUTPUT na 

sistemu BeoSystem 2.

> Povežite IR-oddajnik za primarni set-top-box na 

srebrnobeli priključek na IR-Y-adapterju, nato pa 

pritrdite drugi konec na IR-sprejemnik na primarni 

napravi set-top-box.   

> Povežite IR-oddajnik s sekundarno napravo

set-top-box na zlati priključek na IR-Y-adapterju, 

nato pa pritrdite drugi konec na IR-sprejemnik na 

sekundarni napravi set-top-box.   

> Registrirajte primarni set-top-box v meniju 

Connections z oznako STB (DTV) in sekundarni 

set-top-box z oznako STB (V.AUX).

Oddajna 

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

AV-zveza

Sekundarni set-top-box 

STB(V.AUX)

Primarni set-top box

STB(DTV)

Oddajna 

zveza IR.

*OPOMBA! Napravi set-top-box morate nastaviti v 

skladu z dokumentacijo, ki ste jo prejeli z njima.  



 Druga možnost zveze set-top-box 

Če so priključki V.TAPE, AV in DECODER zasedeni, vi 

pa želite priključiti set-top-box, lahko povežete 

sekundarni set-top-box na ploščo s priključki

close-up.  

Povezovanje naprave set-top-box na ploščo s 

priključki close-up…

> Pritisnite gumb MENU, da se sproži glavni meni.

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Setup . 

> Pritisnite p, da premaknete kazalček navzdol do 

Connections (Povezave).

> Pritisnite gumb MENU. Connections se spremeni v 

Camcorder (Videokamera).

> Pritisnite gumb GO, da se sproži meni Camcorder.

> Pritisnite m ali p, da pregledate možnosti na izbiro. 

Izberite bodisi STB (DTV) bodisi STB (V.AUX). 

Izberete lahko, seveda, tudi Camcorder, če ste ga 

priključili na ploščo s priključki close-up.

> Pritisnite gumb GO.

> Ko končate registracijo naprave set-top-box, se 

prikaže sporočilo, da lahko izberete tip naprave

set-top-box z zaslonskega seznama. Za več 

informacij poglejte v poglavje »Registracija in 

uporaba dodatne videoopreme« na 32. strani 

Priročnika.

> Ko končate izbiro tipa za STB (set-top-box), pritisnite 

gumb GO, da shranite nastavitev, ali…

> …pritisnite gumb EXIT, da zapustite meni brez 

shranjevanja. 

Pridobitev dostopa do naprave set-top-box, ki je 

povezana s ploščo s priključki close-up…

> Če je set-top-box registriran kot STB (DTV), pritisnite 

gumb DTV na Beo4.

> Če je registriran kot STB (V.AUX), večkrat pritisnite 

gumb LIST, da se pokaže V.AUX na prikazovalniku 

Beo4, nato pa pritisnite gumb GO.

Da se na prikazovalniku Beo4 pokaže V.AUX, ga morate 

najprej dodati na seznam funkcij Beo4.  Za več informacij 

poglejte v poglavje »Prilagajanje Beo4 vašim potrebam« 

na 32. strani.  

 >> Povezovanje set-top-box ali dekodirnika  

PHONESLRVIDEOS-VHS

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Camcorder
STB (DTV)
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Povezovanje AV- ali RF-dekodirnika

Za povezovanje AV-dekodirnika (dekodirnik z 

videoizhodom, kot je Canal+) povežite kabel od 

antene do sistema BeoSystem 2. AV-dekodirnik 

povežite na 21-polni priključek na sistemu 

BeoSystem 2, ki je označen z DECODER.

Za povezovanje RF-dekodirnika ne pozabite 

povezati zunanji antenski kabel na vhodni 

priključek dekodirnika, nato pa povežite kabel na 

antenski priključek (označen VHF/UHF) na sistemu 

BeoSystem 2. Povežite RF-dekodirnik s sistemom 

BeoSystem 2, in sicer na njegov 21-polni priključek, 

ki je označen z DECODER.

Povezovanje dveh kodirnikov 

Za povezovanje dveh dekodirnikov s sistemom 

BeoSystem 2 povežite primarni dekodirnik na 

priključek DECODER in sekundarnega na

AV-priključek na sistemu BeoSystem 2.  

Na AV-priključek ne smete povezati dekodirnika z 

videoizhodom, ki je brez omejevalnika nivoja signala.

BeoSystem 2
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Povezovanje vira z visoko ločljivostjo (HD) ali PC-ja 

Lahko povežete vir z visoko ločljivostjo 

(HD), kot je set-top box ali DVD-snemalnik, 

in BeoSystem 2. S tem vam je omogočen 

dostop do digitalnih videovirov. Prav tako 

lahko povežete PC. 

Prav tako lahko te vire povežete s sistemom 

BeoVision 4.

Vso povezano opremo obvezno 

registrirajte v meniju Connections za 

BeoSystem 2. Upoštevajte pa, da 

povezovanje HD-virov lahko omeji ali 

spremeni nekatere funkcije sistema 

BeoSystem 2. Te omejitve in spremembe so 

opisane v tem poglavju. 

Za nadaljnje informacije o meniju 

Connections glejte stran 40.

Povezava

Priključek VGA-IN na sistemu BeoSystem 2 je 

namenjen povezavi HD-vira, kot je set-top box ali 

PC. Primeri možnih nastavitev so prikazani spodaj. 

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

V meniju Connections: 

– Nastavite Decoder na STB (DTV/YPbr) ali

STB (AUX/YPbr)

– Nastavite Camera na PC (DVI).

Če želite povezati HD-set-top box ali drug HD-vir z 

BeoSystemom 2, upoštevajte, da za to potrebujete 

poseben kabel, ki je na voljo pri vašem prodajalcu 

izdelkov Bang & Olufsen. 

V meniju Connections: 

– Nastavite AV na DVD

– Nastavite V Mem na V Mem

– Nastavite Decoder na STB (DTV/DVI) ali 

STB (AUX/DVI)

– Nastavite Camera na PC (VGA).

V meniju Connections: 

– Nastavite Decoder na STB (DTV/DVI) ali 

STB (AUX/DVI)

– Nastavite Camera na PC (VGA).
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OPOZORILO! Če ste povezali HD-opremo in 

BeoSystem 2, to vpliva na nekatere videofunkcije:

–  Ni prikaza stanja na zaslonu, vendar je sistem 

menija še vedno dostopen; 

–  Meni Set-top Box Controller, ki je opisan na strani 

20 v Priročniku, se ne pojavi; 

–  Če ste izbrali FORMAT 2 za najmanjšo sliko (letter-

box), kot je opisano na strani 11 v Priročniku, ne 

morete s sliko drseti gor ali dol; 

–  Ne morete pošiljati zvoka ali slike od HD-vira do 

izdelka v povezanem prostoru;

–  Ne morete snemati HD-vira, če vaša HD-oprema 

nima signala Standard Defi nition (SD);

–  Med uporabo funkcije P-AND-P, ki je opisana na 

strani 14 v Priročniku, ne morete izbirati HD-vira. 

Registracija

HD-opremo lahko registrirajo priključki AV, 

Decoder in Camera. Do Camera pridete, če 

poudarite Decoder in pritisnete gumb MENU na 

Beo4. 

HD-možnosti v meniju Connections: 

AV

 DVD (YPbr)… za DVD-predvajalnik, povezan s 

priključkom VGA-IN na sistemu BeoSystem 2.

 DVD2 (YPbr)… za drugi DVD-predvajalnik ali 

videorekorder, povezan s priključkom VGA-IN na 

sistemu BeoSystem 2.

Decoder

 STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)… za set-top box, 

povezan s priključkom VGA-IN na sistemu 

BeoSystem 2. 

 STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)… za set-top box, 

povezan s priključkom DVI na sistemu BeoVision 4. 

 PC (DVI)… za PC, povezan s priključkom DVI na 

sistemu BeoVision 4. 

 PC (VGA)… za PC, povezan s priključkom VGA-IN na 

sistemu BeoSystem 2.

Camera

 PC (DVI)… za PC, povezan s priključkom DVI na 

sistemu BeoVision 4. 

 PC (VGA)… za PC, povezan s priključkom VGA-IN na 

sistemu BeoSystem 2.

Pridobivanje dostopa do HD-virov ali 

PC-ja

HD-viri so dostopni prek daljinskega upravljalnika 

Beo4. 

Pritisnite za preklop na set-top box, 

registriran kot STB (DTV/DVI) ali 

STB (DTV/Ypbr) 

Večkrat pritisnite za prikaz V.AUX na 

Beo4 

Pritisnite za preklop na vir, 

registriran kot V.AUX ali AUX, npr. 

set-top box, registriran kot 

STB (AUX/DVI)

Večkrat pritisnite LIST za prikaz PC 

na Beo4

Pritisnite GO za preklop na povezan 

PC

Za prikaz V.AUX ali PC na Beo4 ju 

morate dodati na seznam funkcij 

Beo4. Za nadaljnje informacije glejte 

poglavje »Prilagajanje Beo4 vašim 

potrebam« na strani 32. 

Če za svoj vir izberete PC, ne morete 

na zaslon priklicati glavnega menija, 

ne da bi prej izbrali drug vir, kot npr. 

TV. Upoštevajte tudi, da za 

nastavljanje svetlosti, barve, 

kontrasta ali odtenkov morate 

uporabiti meni PICTURE, in ne PC. Za 

nadaljnje informacije glejte 

»Shranjevanje prilagoditev slike« na 

strani 35 v Priročniku. 

Ne dopuščajte, da se negibljive slike, kot so 

računalniške slike, dalj časa predvajajo na zaslonu, saj 

to lahko povzroči, da trajna podoba slike ostane na 

zaslonu. 

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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>> Poveži HD-vir ali PC 

Prilagodi HD-sliko

Morda boste pri uporabi HD-vira z BeoSystemom 2 

morali prilagoditi sliko. Za prilagajanje slike, 

postavitve, velikosti in razmerij uporabite daljinski 

upravljalnik Beo4.  

Ko je HD-vir vklopljen…

Večkrat pritisnite LIST, dokler se ne 

prikaže FORMAT

Pritisnite, da boste lahko prilagodili 

sliko

Pritisnite za premikanje slike gor ali 

dol

Pritisnite za premikanje slike levo 

ali desno

Pritisnite za zmanjšanje višine slike

Pritisnite za povečanje višine slike

Pritisnite za zmanjšanje širine slike

Pritisnite za povečanje širine slike

Pritisnite za shranjevanje svojih 

nastavitev

Pritisnite EXIT za vrnitev, ne

da bi shranili svoje nastavitve

LIST
FORMAT

9

m

p

l   n

GO

EXIT
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 Avdiosistem s sistemom BeoVision 4

Če povežete združljivi avdiosistem

Bang & Olufsen na BeoSystem 2, boste 

dobili vse ugodnosti vgrajenih avdio- in 

videosistemov. 

Lahko predvajate CD-ploščo na 

avdiosistemu z uporabo zvočnikov, 

povezanih s sistemom BeoSystem 2, ali 

prižgete TV in pošljete zvok na zvočnike 

avdiosistema.  

Sisteme lahko namestite skupaj v eni 

sobi ali v dveh, in sicer tako, da je 

BeoVision 4 nameščen v eni od sob in 

avdiosistem s kompletom zvočnikov v 

drugi.  

Vsi avdiosistemi Bang & Olufsen ne podpirajo 

združitve s sistemom BeoSystem 2.

 Povezovanje avdiosistema

Sistema povežite s kablom Master Link, in sicer tako, 

da večpolni vtikač na enem koncu vključite v 

priključek, označen z MASTER LINK, na sistemu 

BeoSystem 2 in večpolni vtikač na drugem koncu v  

priključek, označen z MASTER LINK, na 

avdiosistemu.  

Nastavljanje izbirne možnosti

Če je BeoVision 4 nameščen v sistemu AV, bo morda 

treba nastaviti pravilno izbirno možnost (Option). 

Izbirno možnost lahko nastavljate z daljinskim 

upravljalnikom Beo4, vendar se najprej cel sistem 

postavi v stanje pripravljenosti.     

Nastavljanje izbirne možnosti za

BeoVision 4…

> Držite gumb • pritisnjen in hkrati pritisnite gumb 

LIST. 

> Spustite oba gumba. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže OPTION? 

na Beo4, nato pa pritisnite gumb GO. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže V.OPT na 

Beo4, nato pa vtipkajte ustrezno številko

(0, 1 ali 2). 

Nastavljanje izbirne možnosti za avdiosistem…

> Držite gumb • pritisnjen in hkrati pritisnite gumb 

LIST. 

> Spustite oba gumba. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže OPTION? 

na Beo4, nato pa pritisnite gumb GO. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže A.OPT na 

Beo4, nato pa vtipkajte ustrezno številko

(0, 1 ali 2). 

MASTER

LINK

BeoSystem 2

Option 2 Option 0

Option 1 Option 1

Option 2 Option 2
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BeoVision 4 in avdiosistem lahko postavite v en

prostor – vsi zvočniki so povezani s sistemom

BeoSystem 2. 

Lahko izberete takšno postavitev, da sta BeoVision 4 in 

avdiosistem (s povezanimi zvočniki) v istem prostoru. 

Lahko izberete takšno postavitev, da je avdiosistem v 

enem prostoru in BeoVision 4 v drugem. 



 Uporaba združenega

avdio/videosistema 

Ko združite avdiosistem in BeoVision 4, lahko 

izbirate zvočnike v skladu s trenutno predvajanim 

avdio- ali videoprogramom pa tudi snemate 

videozvok na avdiosistem.   

Snemanje videozvoka 

Če poslušate zvok televizorja BeoVision 4 po 

zvočnikih avdiosistema Bang & Olufsen in če je 

avdiosistem opremljen z rekorderjem, lahko 

snemate televizijski zvok na avdiorekorder.  Za več 

informacij poglejte Priročnik, ki ste ga prejeli z 

avdiosistemom.  

LIST

AV

TV

TV

LIST

AV

TV

LIST

AV

CD
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Za poslušanje televizijskega zvoka po zvočnikih 

avdiosistema, ne da bi prižgali zaslon večkrat pritisnite 

gumb LIST, da se pokaže AV* na prikazovalniku Beo4 in 

nato pritisnite gumb vira, kot je TV.    

Za poslušanje televizijskega zvoka po zvočnikih 

avdiosistema s prižganim zaslonom večkrat pritisnite 

gumb LIST, da se pokaže AV* na prikazovalniku Beo4 in 

nato spet pritisnite gumb TV.    

Za poslušanje avdiozvoka po zvočnikih, ki so povezani s 

sistemom BeoSystem 2, večkrat pritisnite gumb LIST, da se 

pokaže AV* na prikazovalniku Beo4, in nato pritisnite 

gumb avdiovira, kot je CD.  

*Če hočete, da se na prikazovalniku Beo4 pokaže AV, ga 

morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4.  Za več 

informacij poglejte v poglavje »Prilagajanje Beo4 vašim 

potrebam« na 32. strani.  



 BeoLink – razpošiljanje zvoka in slike  

Sistem BeoLink omogoča razpošiljanje 

slike in/ali zvoka po vseh prostorih 

stanovanja. 

Tako se na primer BeoSystem 2 lahko 

priključi na drugi videosistem ali 

komplet zvočnikov, ki so nameščeni v 

drugem prostoru, s tem pa omogoči 

»premikanje« slike ali zvoka v druge 

prostore.  

Če ste namestili razdeljevalni sistem 

BeoLink, lahko uporabljate BeoVision 4 v 

glavnem prostoru, kot je na primer 

dnevna soba, ali v povezanem prostoru, 

kot sta delovna soba ali spalnica.  

Razpošiljanje videovirov v povezane 

prostore vam omogoča sistemski 

modulator. V nekaterih okoliščinah bo 

morda treba vnesti nastavitve 

modulatorja.  

 Povezavne zveze

Sistem glavnega prostora je treba povezati s 

sistemom povezanega prostora s spojnim kablom 

Master Link:  

> Priključite kabel Master Link na priključek, označen z 

MASTER LINK, na sistemu BeoSystem 2.

> Za hkratni prenos videosignalov priključite navadni 

antenski kabel na priključek, označen z LINK, na 

sistemu BeoSystem 2. 

> Napeljite oba kabla do povezanega prostora in 

sledite navodilom, ki ste jih prejeli z opremo za 

povezani prostor.

Če je priključek MASTER LINK na sistemu BeoSystem 2 že 

zaseden, ker je priključen drugi avdiosistem, je treba kabel 

Master Link razdeliti na dva in povezati s kablom iz 

povezanega prostora v posebni razdelilni dozi. Za pomoč 

se obrnite na trgovca na drobno, ki prodaja opremo

Bang & Olufsen. 

BeoSystem 2

LINK

MASTER
LINK
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Sistemski modulator

Če imate v povezanem prostoru avdiosistem ali 

povezavni zvočnik in se odločite, da v istem 

prostoru postavite televizijski sprejemnik, ki se ga 

ne da povezati v sistem, morate nastaviti sistemski 

modulator v položaj On (vklopljen). Tovarniška 

nastavitev je Off  (izklopljen). 

Prižiganje sistemskega modulatorja…

> Pritisnite gumb MENU, da se sproži glavni meni. 

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Setup . Tuning, 

funkcija za izbiro frekvence, je že poudarjena. 

> Pritisnite gumb GO, da se sproži meni Tuning. 

> Pritisnite p, da premaknete kazalček navzdol do 

 menija Link frequency. 

> Pritisnite gumb MENU, da se pokaže funkcija 

Modulator. 

> Pritisnite gumb GO, da se sproži meni Modulator. 

> Pritisnite m ali p, da spremenite položaj za izklop 

Off   v položaj za vklop On. 

> Pritisnite gumb GO, da shranite izbrano nastavitev, 

ali… 

> …pritisnite gumb EXIT, da zapustite meni brez 

shranjevanja. 

Povezavna frekvenca

Če je oddajnik za vaše območje, na primer oddajnik 

TV-kanala, nameščen na enako frekvenco kot 

sistem BeoLink, in sicer 599 MHz, morate naravnati 

sistemski modulator na prosto frekvenco. Kadar 

spreminjate povezavno frekvenco v sistemu 

glavnega prostora, preverite, ali ste uskladili tudi 

povezavno frekvenco v sistemu povezanega 

prostora z novo nastavitvijo.  

Spreminjanje povezavne frekvence…

> Pritisnite gumb MENU, da se sproži glavni meni. 

> Pritisnite tipko 3, da se sproži meni Setup . 

> Pritisnite gumb GO, da se sproži meni Tuning. 

> Pritisnite tipko 2, da se sproži meni Link frequency. 

> Pritisnite m ali p, da pregledate razpoložljive 

frekvence. Druga možnost je, da vtipkate frekvenco 

s številčnimi tipkami na upravljalniku Beo4. 

> Pritisnite gumb GO, da shranite izbrano nastavitev, 

ali… 

> …pritisnite gumb EXIT, da zapustite meni brez 

shranjevanja. 

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 v povezanem prostoru 

Če ste v domu namestili BeoLink in 

postavili BeoVision 4 v povezani prostor, 

upravljate lahko povezane sisteme v 

glavnem prostoru po sistemu

BeoVision 4.

Pri povezavi BeoVision 4 za uporabo v 

povezanem prostoru, morate upoštevati 

naslednji postopek:   

1 Priključite BeoSystem 2 na napajanje.  

2 Z daljinskim upravljalnikom Beo4 

programirajte BeoSystem 2 na

Option 6*. 

3 Izklopite BeoSystem 2 iz napajanja.  

4 Naredite povezave. 

5 Ponovno priključite BeoSystem 2 na 

napajanje.  

 Nastavljanje izbirne možnosti

Preden povežete BeoSystem 2 (ki je nameščen v 

povezanem prostoru) na sistem v glavnem 

prostoru, ga morate nastaviti na pravilno izbirno 

možnost (Option), kar je bistveno za pravilno 

delovanje celotnega sistema! 

> Držite gumb • pritisnjen in nato hkrati pritisnite 

gumb LIST. 

> Spustite oba gumba. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže OPTION? 

na Beo4, nato pa pritisn ite gumb GO. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže V.OPT na 

Beo4, nato pa pritisnite tipko 6*. 

Zveze povezanega prostora

BeoSystem 2 v povezanem prostoru se mora 

povezati s sistemom glavnega prostora z dvema 

različnima kabloma:   

– zveza BeoLink (po kablu Master Link in razdelilni 

dozi);  

– antenska zveza (po navadnem antenskem 

kablu).  

Zveza BeoLink

V glavnem prostoru: priključite kabel Master Link na 

priključek označen z MASTER LINK na glavnem 

sistemu. Napeljite kabel v razdelilno dozo in ga 

odrežite na ustrezno dolžino. 

V povezanem prostoru: povežite kabel

Master Link na priključek, označen z MASTER LINK, 

na sistemu BeoSystem 2. Napeljite kabel, v 

razdelilno dozo in ga odrežite na ustrezno dolžino. 

Notranjost razdelilne doze: povežite kable, kot je 

opisano v Priročniku, ki ste ga prejeli z razdelilno 

dozo/kablom. V tem Priročniku so pojasnjene vse 

možnosti za postavitev razdelilne doze in kako se v 

njej povežejo kabli.    

Antenska zveza

En konec navadnega kabla za televizijsko anteno 

(koaksialni kabel) povežite na priključek, označen z 

LINK, na glavnem sistemu, drugega pa na antenski 

vhodni priključek na sistemu BeoSystem 2. 

Option 6
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Povezani prostorGlavni prostor

*Če ste povezali BeoVision 4 za uporabo v povezanem 

prostoru, v katerem so že povezani drugi sistemi, kot so 

zvočniki, morate namesto za »Option« 6 programirati 

BeoSystem 2 za »Option« 5.   



 Upravljanje v povezanem prostoru

Ko ste v povezanem prostoru, lahko upravljate vse 

povezane sisteme z daljinskim upravljalnikom Beo4.  

Poslušanje prostorskega zvoka v povezanem

prostoru…

Zvok, ki se prenaša v povezani prostor iz videovira v 

glavnem prostoru, kot je set-top-box, se ponavadi 

oddaja kot monozvok. Izberete lahko tudi prostorski 

zvok:

> Pritisnite na primer gumb DTV, da prižgete

set-top-box, ki je povezan na sistem glavnega 

prostora. 

> Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže AV* na 

Beo4. 

> Spet pritisnite DTV, da slišite prostorski zvok. 

POMEMBNO! Med uporabo te funkcije ni mogoče pošiljati 

signalov iz drugih virov, ki so nameščeni v glavnem 

prostoru, v sisteme povezanega prostora! 

Na BeoVision 4, ki je v povezanem prostoru, se lahko 

nastavlja tudi časovno programirano predvajanje ali 

stanje pripravljenosti. V obeh primerih je treba čas 

programirati na sistemu v glavnem prostoru in hkrati 

aktivirati merilnik časa (Timer) na BeoVision 4. Za več 

informacij poglejte poglavje »Nastavljanje samodejnega 

prižiganja in ugašanja za sistem BeoVision 4« na 18. 

strani Priročnika.    

Povezani prostorGlavni prostor
Uporaba virov, ki so nameščeni 

samo v enem od prostorov…

Pritisnite gumb vira, ki ga želite 

uporabljati

Upravljajte z izbranim virom kot 

ponavadi

Uporaba vira, ki je nameščen v 

glavnem prostoru – v obeh 

prostorih je enak tip vira…

Večkrat pritisnite, da se pokaže 

LINK* na Beo4

Pritisnite gumb vira, ki ga želite 

uporabljati

Upravljajte z izbranim virom kot 

ponavadi

Uporaba vira, ki je nameščen v 

povezanem prostoru – v obeh 

prostorih je enak tip vira…

Pritisnite gumb vira, ki ga želite 

uporabljati

Upravljajte z izbranim virom kot 

ponavadi

RADIO
A MEM
DTV

LIST
LINK 

TV

TV
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Glavni prostor Povezani prostor

*Če hočete, da se na prikazovalniku Beo4 pokaže LINK ali 

AV, ju morate najprej dodati na seznam funkcij Beo4.  Za 

več informacij poglejte v poglavje »Prilagajanje Beo4 

vašim potrebam« na 32. strani.  



Prilagajanje Beo4 vašim potrebam 

Gumbi na daljinskem upravljalniku Beo4 

omogočajo neposredno daljinsko 

upravljanje veliko televizijskih funkcij, 

vendar prikazovalnik Beo4 omogoča 

dostop do upravljanja še z več 

funkcijami. 

Vedno, ko je na prikazovalniku Beo4 

prikazan vir (kot sta TV ali RADIO), lahko 

pritisnete gumb LIST in sprožite dodatne 

funkcije na prikazovalniku, da vam 

pomagajo pri upravljanju tega vira, in 

sicer tako, kot da ste aktivirali dodatne 

gumbe. Lahko prižigate tudi dodatno 

opremo, ki je povezana s sistemom 

BeoSystem 2.

Upoštevajte, da Beo4 vsebuje seznam 

vseh dodatnih avdio- in videofunkcij 

Bang & Olufsen, vendar se ob klicanju 

po Beo4 lahko sprožijo samo funkcije, ki 

jih podpira BeoVision 4.    

Seznam funkcij na Beo4 lahko prilagajate 

tako, da ustreza vašim potrebam, in 

spreminjate vrstni red, po katerem se 

dodatne funkcije pojavljajo, ko jih kličete.  

 Nastavljanje Beo4

Če že uporabljate daljinski upravljalnik, ga je treba 

konfi gurirati, da deluje s sistemom BeoVision 4. 

 Aktiviranje dodatnih »gumbov«

Ko dodate novo funkcijo na seznam Beo4, sprožite 

lahko novi »gumb« zanjo na prikazovalniku Beo4. 

Pritisnite gumb za stanje 

pripravljenosti in ga držite 

pritisnjenega

Pritisnite ga za dostop do 

nastavitvene funkcije Beo4

Spustite oba gumba. ADD? se 

pokaže na prikazovalniku

Večkrat ga pritisnite, da se pokaže 

CONFIG? na Beo4

Pritisnite ga, da omogočite 

izbiranje tipa konfi guracije

Večkrat ga pritisnite, da se pokaže 

VIDEO? na Beo4

Pritisnite ga, da dobite dostop do 

videokonfi guracije

Večkrat ga pritisnite, da se pokaže 

VIDEO1 na Beo4*

Pritisnite ga, da shranite 

konfi guracijo

STORED se pojavi na prikazovalniku 

kot indikacija, da je konfi guracija 

shranjena. Nastavitvena funkcija 

upravljalnika Beo4 se samodejno 

konča

*Če videokonfiguracija ne vsebuje 

VIDEO1, namesto njega izberite 

AVANT. 

Pritisnite gumb za stanje 

pripravljenosti in ga držite 

pritisnjenega

Pritisnite ga za dostop do 

nastavitvene funkcije Beo4

Spustite oba gumba. ADD? se 

pokaže na prikazovalniku

Pritisnite ga, da sprožite seznam 

razpoložljivih »gumbov« s katerega 

boste izbrali želenega. Na 

prikazovalniku se pojavi prvi 

»gumb«, ki utripa

Pritisnite ga, da se lahko premikate 

naprej in nazaj po seznamu 

dodatnih »gumbov«

Pritisnite ga, da dodate in 

namestite »gumb« na njegovo 

trenutno mesto v seznamu, ali…

…pritisnite ga za vstavljanje 

»gumba« na določeno mesto na 

seznamu

ADDED se pojavi na prikazovalniku 

kot indikacija, da je »gumb« dodan. 

Nastavitvena funkcija upravljalnika 

Beo4 se samodejno konča

•

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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 Premikanje dodatnih »gumbov«

Lahko preurejate vrstni red, po katerem se 

pojavljajo dodatni »gumbi« ob vsakem pritisku 

gumba LIST.

 Odstranjevanje dodatnih »gumbov«

Odstranite lahko kateregakoli izmed »gumbov«, ki 

so vam na razpolago in se pojavijo ob pritisku na 

gumb LIST.    

Pritisnite gumb za stanje 

pripravljenosti in ga držite 

pritisnjenega

Pritisnite ga za dostop do 

nastavitvene funkcije Beo4

Spustite oba gumba. ADD? se 

pokaže na prikazovalniku

Večkrat ga pritisnite, da se pokaže 

MOVE? na Beo4

Pritisnite ga, da sprožite seznam 

dodatnih »gumbov«. Prvi »gumb« 

se pojavi na prikazovalniku

Pritisnite ga, da se lahko premikate 

naprej ali nazaj po seznamu 

dodatnih »gumbov«

Pritisnite ga, da premaknete in 

namestite prikazani »gumb« na 

prvo mesto na seznamu, ali…

…pritisnite ga za premikanje 

»gumba« na določeno mesto na 

seznamu

MOVED se pojavi na prikazovalniku 

kot indikacija, da je »gumb« 

premaknjen. Nastavitvena funkcija 

upravljalnika Beo4 se samodejno 

konča

Pritisnite gumb za stanje 

pripravljenosti in ga držite 

pritisnjenega

Pritisnite ga za dostop do 

nastavitvene funkcije Beo4

Spustite oba gumba. ADD? se 

pokaže na prikazovalniku

Večkrat ga pritisnite, da se pokaže 

REMOVE? na Beo4

Pritisnite ga, da sprožite seznam 

dodatnih »gumbov«. Prvi »gumb« 

se pojavi na prikazovalniku

Pritisnite ga, da se lahko premikate 

naprej ali nazaj po seznamu 

dodatnih »gumbov«

Pritisnite ga, da odstranite »gumb«, 

ki je trenutno prikazan na 

prikazovalniku

REMOVED se pojavi na 

prikazovalniku kot indikacija, da je 

»gumb« odstranjen. Nastavitvena 

funkcija upravljalnika Beo4 se 

samodejno konča

•

LIST

ADD?

LIST
MOVE?

GO

m

p

GO

1 – 9

MOVED

•

LIST

ADD?

LIST
REMOVE?

GO

m

p

GO

REMOVED

 

GO 3

GO 3
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Dodajanje »gumba« na seznam dodatnih »gumbov« 

Beo4 bodisi na njegov vrh bodisi na določeno mesto. 

Premikanje dodatnih »gumbov« bodisi na vrh seznama 

bodisi na določeno mesto na seznamu.  



Zaslonski meniji 

Poglavje prikaže celotno zgradbo 

sistema menijev, da vam olajša iskanje 

po zaslonskih menijih, ki jih sistem 

ponuja. 

Podrobno so opisani tudi posamezni 

meniji, ki omogočajo veliko različnih 

nastavitev in uravnav.   

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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Razširjeni sistem zaslonskih menijev.  Število funkcij 

menija je odvisno od števila razpoložljivih izbirnih 

možnosti za vaš sistem.  Pritisnite gumb MENU na Beo4 

za dostop do glavnega menija.  



Možnosti, ki jih ponuja meni Set timer… 

Source

Glede na vašo izbiro, Source kaže, da je treba 

prižgati ali ugasniti določeni vir ali da je treba 

ugasniti sistem. Možnosti na izbiro oz. Options* so:

TV

za prižiganje TV.

V.Mem

za prižiganje videorekorderja.

CD

za prižiganje CD-predvajalnika.

A.Mem

za prižiganje avdiorekorderja.

Radio

za prižiganje radia.

N.Music, N.Radio

za predvajanje glasbe na PC-ju ali radijskih spletnih 

strani na internetu (za PC-je, ki so povezani v sistem 

in nameščeni v PC-ohišje BeoLink).

Standby

za ugasnitev BeoVision 4. Če imate druge, 

kompatibilne, video- ali avdiosisteme povezane na 

BeoSystem 2, upoštevajte, da se bodo pri ugašanju 

BeoVision 4 tudi oni ugasnili, čeprav ste jih 

programirali za predvajanje. 

Pr (številka programa)

Izbiranje želene številke programa.

Start in Stop (začetni in končni čas)

Vtipkajte čas za začetek in/ali konec predvajanja. Če 

ste kot vir izbrali Standby, vnesite samo končni čas. 

Date ali Days

Vnesite datum, kadar želite, da sistem začne s 

predvajanjem ali da se ugasne. 

OK

Kadar je OK poudarjen (označen), pritisnite gumb 

GO, da shranite časovno programirano predvajanje 

ali časovno programirane nastavitve stanja 

pripravljenosti.

*Če je na razpolago radijski sprejemnik, se pojavita na 

prikazovalniku tudi CD in A.MEM, če sta v sistemu ali če 

nista.  

Možnosti, ki jih ponuja Timer index… 

Indeks merilnika časa je seznam vseh

programiranih merilnikov časa.   

> Pritisnite gumb GO, ko je poudarjen napis Timer, da 

nastavite ta merilnik časa.  

> Pritisnite gumb MENU, ko je poudarjen napis Timer, 

da izbrišete ta merilnik časa.  

Možnosti, ki jih ponuja meni Activate Timer… 

> Izberite Yes, če hočete aktivirati merilnike časa, in 

izberite No, če jih hočete deaktivirati. 

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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Možnosti, ki jih ponuja meni Edit TV-list…

Ko se na zaslonu pojavi TV-list, imate nekaj možnosti: 

– premikanje TV-kanalov, da se spremeni vrstni red v 

katerem se pojavljajo na TV-seznamu;  

– brisanje TV-kanalov, ki jih ne potrebujete;  

– poimenovanje ali spreminjanje imena TV-kanalov.

Za več informacij poglejte poglavje »Urejanje nastavljenih 

TV-kanalov« na 28. strani Priročnika. 

Možnosti, ki jih ponuja meni Add program…

Freq (frekvenca)

Kaže frekvenco med izvajanjem funkcije

Add program (dodajanje programov). 

Pr (številka programa)

Kaže številko programa med izvajanjem funkcije

 Add program (dodajanje programov). 

Možnosti, ki jih ponuja meni Auto tuning…

Freq (frekvenca)

Kaže frekvenco med izvajanjem funkcije Auto tuning 

(samodejno nastavljanje programov). 

Pr (številka programa)

Kaže številko programa med izvajanjem funkcije 

Auto tuning (samodejno nastavljanje programov). 

>> Zaslonski meniji  

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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 Možnosti, ki jih ponuja prvi meni

TV manual tuning…

Freq (frekvenca)

Išče postaje na prvem kanalu, ki proizvajajo 

sprejemljiv signal. Če veste točno frekvenco kanala, 

jo neposredno vtipkajte s številčnimi tipkami na 

daljinskem upravljalniku Beo4.  

(System)

Če se v meniju pojavi napis System (sistem), 

preverite, ali je na prikazovalniku prikazan pravilen 

oddajni sistem, preden začnete z nastavljanjem 

programov. 

Pr (številka programa)

Vnesite številko programa (od 1 do 99), ki jo boste 

dali kanalu.  

Name

Ime, ki ga boste dali kanalu, se bo pojavilo v 

seznamu TV-kanalov. Ime lahko vsebuje do osem 

znakov, vključno s črkami od A do Z, številkami in 

točko. Za več informacij poglejte poglavje 

»Poimenovanje nastavljenih kanalov« na 30. strani 

Priročnika.

More

Če je treba vnesti dodatne informacije, premaknite 

kazalček na More in pritisnite gumb GO. Pojavi se 

drugi meni za ročno nastavljanje programov.

 Možnosti, ki jih ponuja drugi meni

TV manual tuning…

Fine (končno nastavljanje)

Televizijski sprejemnik samodejno izbira najboljšo 

možno sliko. Bližnji kanali lahko rahlo zameglijo 

sliko in takrat je treba popravljati sliko z 

nastavljanjem spremenljivk slike. Obseg končnega 

uglaševanja je od +8 do -8. 

Decoder

Če imate povezan samo eden dekodirnik, sta izbirni 

možnosti On (vklopljen) ali Off  (izklopljen). Če imate 

dva dekodirnika povezana s sistemom BeoSystem 2, 

izbirate lahko med možnostmi Dec1, Dec2 ali Off .

Sound (mono/stereo/jezik)

Za TV-kanal imate na voljo nekaj tipov zvoka. To so 

na primer prostorski zvok, monozvok ali drugi jeziki. 

 Tudi če ste shranili tip zvoka/jezik, ga med gledanjem 

določenega TV-kanala lahko prestavljate na različne 

tipe. Vse informacije o različnih tipih zvoka, ki so vam 

na razpolago, lahko najdete v poglavju »Spreminjanje 

tipa zvoka ali jezika« na 9. strani Priročnika.

 Možnosti, ki jih ponuja meni Adjustment…

Volume

Nivo glasnosti lahko nastavljate z dvostopenjskimi 

koraki v obsegu od 00 do 72 stopenj.    

Bass

Zvočno uravnavanje basov je mogoče z 

enostopenjskimi koraki v obsegu od +6 do -6 

stopenj. 0 je nevtralna nastavitev. 

Treble

Zvočno uravnavanje visokih (sopranskih) tonov je 

možno z enostopenjskimi koraki v obsegu +6 do -6 

stopenj. 0 je nevtralna nastavitev. 

Loudness

Jakost se lahko nastavi na On (vklop) ali Off  (izklop). 

Funkcija jakosti nadomešča (kompenzira) 

premajhno občutljivost človeškega sluha za visoke 

in nizke frekvence; krepi nizke in visoke frekvence, 

ko poslušate potihoma tako, da glasba postane bolj 

dinamična. 

Subwoofer (na razpolago je samo, če ste povezali 

nizkotonski zvočnik BeoLab 2 na BeoSystem 2).

Zvočno uravnavanje nizkotonskega zvočnika je 

mogoče z enostopenjskimi koraki v obsegu od 

+9 do -9 stopenj. 0 je nevtralna nastavitev. 

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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Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker type… 

Front

Izberite zvočnike, ki ste jih povezali zadaj. Če ni 

povezanih zvočnikov, izberite None. 

Rear

Izberite zvočnike, ki ste jih povezali zadaj. Če ni 

povezanih zvočnikov, izberite None. 

Subwoofer

Označite, ali ste povezali nizkotonski zvočnik 

BeoLab 2. Možnosti sta Yes ali No.

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker distance… 

Front

Izmerite razdaljo med vašim položajem in 

posameznimi zadnjimi zvočniki.

Rear

Izmerite razdaljo med vašim položajem in 

posameznimi zadnjimi zvočniki.

TV

Izmerite razdaljo med vašim položajem in 

televizorjem BeoVision 4. 

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker level… 

Front

Nastavljanje zvočnega nivoja levega in desnega 

sprednjega zvočnika.

Rear

Nastavljanje zvočnega nivoja levega in desnega 

zadnjega zvočnika.

– obstajata dve možnosti za vrstni red 

predvajanega zvoka za kalibracijo zvočnikov. 

Manual (privzeta možnost)

Če izberete ročno nastavljanje vrstnega reda 

predvajanega zvoka, bo zvok sledil zvočnikom, ki 

jih poudarite (označite) na meniju. Zdaj lahko 

nastavljate zvočnike po lastnem vrstnem redu.  

Automatic

Če izberete to možnost, se bo predvajani zvok 

premikal samodejno od enega do drugega 

zunanjega zvočnika vsake 2–3 sekunde. Če hočete 

nastaviti nivoje zvočnikov, morate postaviti kazalček 

na zvočnik, ki ga želite nastaviti prvega.  

>> Zaslonski meniji  

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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 Možnosti, ki jih ponuja meni Clock…

Time

Kaže čas. Vnesite trenutni čas ročno s številčnimi 

tipkami na Beo4.

Date

Kaže dan v tednu in datum.

Year

Kaže leto.

Synch

Za sinhronizacijo vgrajene ure za teletekst. 

 Možnosti, ki jih ponuja meni Sound system… 

Zvočni sistemi, ki se lahko pojavijo na meniju, so: 

DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, 

DOLBY D + PRO LOGIC, DTS DIGITAL SURROUND, 

MONO/STEREO. 

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker mode… 

Video

Prednastavite lahko nastavitev zvočnikov za video 

vire. Možnosti so:

 Speaker 3… Aktivni so centralni zvočniki, sprednji 

zvočniki in subwoofer BeoLab 2.

 Speaker 5… Prostorski zvok iz vseh zvočnikov, 

vključno s subwooferjem BeoLab 2. Za programe, 

kodirane v prostorskem zvoku.

Audio

 Prednastavite lahko nastavitev zvočnikov za avdio 

vire. Možnosti so:

 Speaker 2… Stereozvok v prednjih dveh zvočnikih. 

Subwoofer BeoLab 2 je aktiven.

 Speaker 4… Izboljšan stereozvok v prednjih in 

zadnjih zvočnikih. Subwoofer BeoLab 2 je aktiven.

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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 Možnosti, ki jih ponuja meni Connections…

V.Mem

 V.Mem… za videorekorder Bang & Olufsen

 DVD… za DVD-predvajalnik

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

 None… če ni povezana nobena naprava

AV 

 DVD… za DVD-predvajalnik

 DVD (YPbr)… za DVD-predvajalnik, priključen na 

priključek VGA-IN na sistemu BeoSystem 2

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

 V.AUX… za drugo opremo

 Non B&O V.TP2… za videorekorder, ki ni Bang & 

Olufsen

 DVD2… za drugi DVD-predvajalnik ali videorekorder

 DVD2 (YPbr)… za drugi DVD-predvajalnik ali 

videorekorder, priključen na priključek VGA-IN na 

sistemu BeoSystem 2

 S-VHS V.TP2… za tračni videorekorder Super-VHS 

 Decoder(2) … za drugi dekodirnik. Povežite primarni 

dekodirnik na priključek DECODER

 None… če ni povezana nobena naprava

 Možnosti, ki jih ponuja meni Picture…

Brilliance

Uravnavanje svetlosti slike je mogoče z 

dvostopenjskimi koraki v obsegu 00 do 62 stopenj; 

32 je nevtralna nastavitev. 

Colour

Uravnavanje intenzivnosti barv je mogoče z 

dvostopenjskimi koraki v obsegu 00 do 62 stopenj; 

32 je nevtralna nastavitev. 

Contrast

Uravnavanje kontrasta je mogoče z 

enostopenjskimi koraki v obsegu 00 do 62 stopenj; 

44 je nevtralna nastavitev. 

Za videovire, ki uporabljajo signal NTSC, je na razpolago 

uravnavanje – Tint (barvni odtenki) – kot četrta možnost 

izbire. 

Decoder

 Decoder(1)… za primarni dekodirnik ali

expander-box

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

 STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)… za set-top-box, 

priključen na priključek VGA-IN na sistemu 

BeoSystem 2*

 STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)… za set-top-box, 

priključen na priključek DVI na BeoVision 4*

 PC (DVI)… za PC, priključen na prikjuček DVI na 

sistemu BeoVision 4

 PC (VGA)… za PC, priključen na priključek VGA-IN na 

sistemu BeoSystem 2

 V.AUX… za drugo opremo, ki ni Bang & Olufsen 

 Non B&O V.TP2… za tračni videorekorder, ki ni 

Bang & Olufsen

 None… če ni povezana nobena naprava 

*Izberite (DTV) za primarni set-top-box in (V.AUX) ali (AUX) 

za sekundarni set-top-box. 

Brilliance Colour Contrast
32 32 20V. Mem AV Decoder

V. Mem DVD Decoder
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Indeks 

Beo4 daljinski upravljavec

Dodajanje »gumba« na seznam Beo4, 32

Dostop do dodatne videoopreme z Beo4, 34. stran 

Priročnika 

Nastavljanje Beo4, 32

Odstranjevanje »gumba« s seznama Beo4, 33 

Premikanje dodatnih »gumbov«, 33

Uporaba Beo4, 4. stran Priročnika 

Uvajanje BeoVision 4 in Beo4, 4. stran Priročnika 

Zamenjava baterij za Beo4, 8

BeoLink

BeoVision 4 v povezanem prostoru – delovanje, 31 

BeoVision 4 v povezanem prostoru – povezave, 30

Povezavna frekvenca, 29 

Povezavne zveze, 28

Povezavni priključek – Master Link, 28 

Razpošiljanje zvoka in slike, 28

Sistemski modulator, 29

Dekodirnik

Dekodirnik – dekodirnik AV ali RF, 21

Plošče s priključki, 9–12

Povezovanje dveh dekodirnikov, 21

Domači kino

Izbiranje zvočnikov za fi lmski zvok, 10. stran 

Priročnika 

Nastavite sliko, da popolnoma zapolni zaslon, 

11. stran Priročnika 

Format 

Izbiranje formata slike, 11. stran Priročnika 

Jezik

Spreminjanje tipa zvoka ali izbranega jezika, 

9. stran Priročnika 

Master Link 

BeoVision 4 v povezanem prostoru, 30

Povezovanje in delovanje avdiosistema, 26

Razpošiljanje zvoka in slike s sistemom BeoLink, 28

Merilnik časa

Aktiviranje časovno programiranega predvajanja, 

19. stran Priročnika  

Časovno programiranje predvajanja po teletekstu, 

19. stran Priročnika  

Možnosti, ki jih ponuja meni Activate Timer, 35

Možnosti, ki jih ponuja meni Set Timer, 35

Nastavljanje samodejnega prižiganja in ugašanja za 

sistem BeoSystem 2, 18. stran Priročnika 

Pregledovaje, urejanje ali brisanje merilnika časa, 

19. stran Priročnika 

Vnos podatkov za nastavitev vgrajene ure, 38. stran 

Priročnika 

Nastavljanje sprejema

Brisanje nastavljenih kanalov, 31. stran Priročnika 

Dodajanje novih kanalov, 27. stran Priročnika 

Iskanje razpoložljivih kanalov, 26. stran Priročnika 

Možnosti, ki jih ponuja drugi meni TV manual 

tuning, 37

Možnosti, ki jih ponuja meni Add program, 36

Možnosti, ki jih ponuja meni Auto tuning, 36

Možnosti, ki jih ponuja prvi meni TV manual tuning, 

37

Poimenovanje nastavljenih kanalov, 30. stran 

Priročnika 

Premikanje nastavljenih kanalov, 29. stran Priročnika 

Uravnavanje nastavljenih kanalov, 28. stran Priročnika 

PC

Dostop do PC-ja, 23

Povezovanje PC-ja, 22

Registracija PC-ja, 23

Pinkoda 

Aktiviranje sistema pinkod, 22. stran Priročnika 

Spreminjanje ali brisanje vaše pinkode, 22. stran 

Priročnika

Ste pozabili pinkodo?, 23. stran Priročnika

Uporaba pinkode, 23. stran Priročnika 

Plazma-zaslon

Povezovanje zaslona na BeoSystem 2, 7

Prenašanje zaslona, 4 

Priključki, 9

Vzdrževanje, 8
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Plošče s priključki

AV- in antenska priključna plošča, 9

Dodatni priključki, 10

Plošča s priključki close-up sistema BeoSystem 2, 12

Plošča s priključki za plazmazaslon, 11

Povezovanje dodatne videoopreme, 18

Priključna plošča zvočnika in digitalnega vhoda, 10

Podnaslovi

Aktiviranje podnaslovov teleteksta, 13. stran 

Priročnika 

Postavitev

Postavitev sistema BeoVision 4, 4

Postavitev zunanjih zvočnikov, 13

Povezave

Avdiosistem – povezava s sistemom BeoSystem 2, 

26 

Dekodirnik – dekodirnik AV ali RF, 21 

Dekodirnik – dva dekodirnika, 21

Dodatna videooprema, 18

– DVD-predvajalnik, razširitveni avdio/

videopriključek AV-2-Expander, videoigre, 

videokamera in drugo. 

Možnosti, ki jih ponuja meni Connections , 40 

Plošča s priključki close-up sistema BeoSystem 2, 12

Plošče s priključki, 9–12 

Povezave antene in napajanja, 7 

Povezavne zveze, 28

Povezovanje zaslona na BeoSystem 2, 7

Povezovanje zvočnikov, 14

Registracija in uporaba dodatne videoopreme, 

32. stran Priročnika 

Set-top box – AV-povezava, 19

Set-top box – IR-oddajnik, 19

Set-top box – povezovanje alternativne naprave 

set-top box, 20

Slušalke, 12 

Prikazovalniki in meniji

Prikazane informacije in meniji, 5. stran Priročnika 

Zaslonski meniji, 34–40

Zaslonski prikaz, 5. stran Priročnika 

Prostorski zvok

Izbiranje zvočnikov za fi lmski zvok, 10. stran 

Priročnika  

Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok, 13–17

Priključna plošča zvočnika in digitalnega vhoda, 10

Set-top-box 

Delovanje naprave set-top box, 20. stran Priročnika

Druga možnost zveze set-top-box, 20

Meni Set-top Box Controller, 21. stran Priročnika 

Set-top box – AV-povezava, 19

Set-top box – IR-oddajnik, 19

Slika

Možnosti, ki jih ponuja meni Picture , 36

Nastavite sliko, da popolnoma zapolni zaslon, 

11. stran Priročnika 

Slika znotraj slike, 14. stran Priročnika 

Uravnavanje svetlosti, barve in kontrasta, 35 stran 

Priročnika 

Slušalke

Plošča s priključki close-up sistema BeoSystem 2, 12

Sprejemnik IR

Omogočanje delovanja upravljalnika Beo4 – 

povezovanje IR-sprejemnika, 6

Stik

Stik Bang & Olufsen, 42. stran Priročnika 
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Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih 

podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi 

uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez 

predhodnega obvestila. 
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Teletekst 

Aktiviranje podnaslovov teleteksta, 13. stran 

Priročnika 

Obnovljene strani teleteksta, 16. stran Priročnika 

Pojdite naravnost na želeno stran po Fastext-

funkciji, 17. stran Priročnika

Shranite najljubše strani teleteksta – pomnilniške 

strani, 12. stran Priročnika 

Teletekst – s povečavo (large), čez TV-sliko (mix) in z 

odkrivanjem (reveal), 16. stran Priročnika 

Temeljne funkcije teleteksta, 12. stran Priročnika

TV-kanali

Brisanje nastavljenih kanalov, 31. stran Priročnika 

Dodajanje novih kanalov, 27. stran Priročnika 

Iskanje razpoložljivih kanalov, 26. stran Priročnika 

Izbiranje TV-kanalov, 8. stran Priročnika 

Možnosti, ki jih ponuja meni Edit TV list, 36

Oglejte si seznam kanalov, 8. stran Priročnika 

Poimenovanje nastavljenih kanalov, 30. stran 

Priročnika 

Premikanje nastavljenih kanalov, 29. stran Priročnika 

Uravnavanje nastavljenih kanalov, 28. stran Priročnika 

Ura

Možnosti, ki jih ponuja meni Clock , 39 

Vnos podatkov za nastavitev vgrajene ure, 38. stran 

Priročnika 

Videokamera

Gledanje videokamere na BeoVision 4, 12 

Kopiranje z videokamere, 12

Povezovanje videokamere, 12 

Visoka ločljivost (HD)

Dostop do HD-vira, 23. stran Priročnika

Povezovanje HD-vira, 22. stran Priročnika

Registracija HD-vira, 23. stran Priročnika

Vzdrževanje

BeoVision 4, 8

Zamenjava baterij za Beo4, 8

Zvočniki

Izbiranje zvočnikov za fi lmski zvok, 10. stran 

Priročnika 

Kalibracija zvočnega nivoja, 16

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker distance, 38

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker level, 38

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker mode, 39

Možnosti, ki jih ponuja meni Speaker type, 38

Nastavitev privzetega načina zvočnikov, 17. stran 

Priročnika

Postavitev zunanjih zvočnikov, 13

Povezovanje zvočnikov, 14

Razmik zvočnikov, 15

Zvok

Izbiranje kombinacije zvočnikov, 10. stran Priročnika 

Izbiranje zvočnikov za fi lmski zvok, 10. stran 

Priročnika

Kalibracija zvočnega nivoja, 16

Možnosti, ki jih ponuja meni Adjustment , 37

Nastavitev privzetega načina zvočnikov, 17. stran 

Priročnika

Poglejte si ime aktivnega zvočnega sistema, 37 stran 

Priročnika 

Spreminjanje tipa zvoka ali izbranega jezika, 9. stran 

Priročnika 

Uravnavanje ali onemogočanje zvoka, 9. stran 

Priročnika 

Uravnavanje glasnosti, basov, zelo visokih 

(sopranskih) tonov in jakosti, 36. stran Priročnika 

43



www.bang-olufsen.com 


	Priročnik in Navodila za uporabo 
	Vsebina 
	Nastavljanje sistemov BeoVision 4 in BeoSystem 2 
	Pred zagonom…
	Pregled priključkov
	Montirajte in povežite sprejemnik IR (infrardeči)
	Povezovanje plazmazaslona
	Povezavi antene in napajanja 

	Vzdrževanje
	Plošče s priključki
	Plošča s priključki close-up sistema BeoSystem 2 
	Plošča s priključki close-up
	Gledanje videokamere na BeoVision 4 
	Kopiranje z videokamere

	Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok 
	Postavitev zunanjih zvočnikov 
	Povezovanje zvočnikov
	Razmik zvočnikov
	Kalibracija zvočnega nivoja   
	Nastavitev privzetega načina delovanja zvočnikov 

	Povezovanje dodatne opreme
	Razširitveni priključek AV-2-Expander 
	Videorekorder
	DVD-predvajalnik
	Igralna konzola, videokamera in druga oprema

	Povezovanje naprave set-top-box ali dekodirnika 
	Zveza set-top-box 
	Druga možnost zveze set-top-box 
	Povezovanje AV- ali RF-dekodirnika
	Povezovanje dveh kodirnikov 

	Povezovanje vira z visoko ločljivostjo (HD) ali PC-ja 
	Povezava
	Registracija
	Pridobivanje dostopa do HD-virov ali PC-ja
	Prilagodi HD-sliko

	Avdiosistem s sistemom BeoVision 4
	Povezovanje avdiosistema
	Nastavljanje izbirne možnosti
	Uporaba združenega avdio/videosistema 

	BeoLink – razpošiljanje zvoka in slike  
	Povezavne zveze
	Sistemski modulator
	Povezavna frekvenca

	BeoLink – BeoVision 4 v povezanem prostoru 
	Nastavljanje izbirne možnosti
	Zveze povezanega prostora
	Upravljanje v povezanem prostoru

	Prilagajanje Beo4 vašim potrebam 
	Nastavljanje Beo4
	Aktiviranje dodatnih »gumbov«
	Premikanje dodatnih »gumbov«
	Odstranjevanje dodatnih »gumbov«

	Zaslonski meniji 
	Indeks 



