
Rokasgrāmata 

BeoVision 4



Rokasgrāmata un instrukcija

Šajā rokasgrāmatā ir dota nepieciešamā informācija, lai iegūtu pilnīgas ”Bang & Olufsen” 

izstrādājumu izmantošanas priekšrocības. Instrukcijā ir ietverta informācija par ārēja 

aprīkojuma pieslēgšanu un ekspluatāciju, kā arī pārskats par ekrāna izvēlnēm. 

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

Tomēr nepieciešamā uzstādīšanas un iestatīšanas informācija ir ietverta arī rokasgrāmatā 

un instrukcijā. Tas ir noderīgi tad, ja vēlāk ir paredzēts pārvietot izstrādājumus vai 

paplašināt sistēmu. 

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
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”BeoVision 4” 

plazmas ekrāns

Korpuss
”BeoSystem 2”

IR uztvērējs

”Beo4”

tālvadības pults

”BeoVision 4” ietver ilustrācijā redzamos izstrādājumus. 

Atsevišķi komponenti ir norādīti ar to attiecīgajiem 

nosaukumiem rokasgrāmatā un instrukcijā. Pilnīga 

uzstādīšana ir norādīta kā televizoram ”BeoVision 4”.



”BeoVision 4” uzstādīšana, 4 

Noskaidrojiet, kā lietot tālvadības pulti ”Beo4” un izsaukt izvēlnes ekrānā. 

Ikdienas lietošana, 7 

Noskaidrojiet, kas nepieciešams ikdienas lietošanai, tai skaitā, kā pārvērst sistēmu par 

mājas kinozāli, lai skatītos filmas, un kā izmantot teleteksta funkcijas. 

Pilnīgota darbība, 15 

Viss, kas jāzina par sistēmas izmantošanu līdztekus ikdienas lietošanai, proti, par pilnīgotu 

teleteksta, ”set-top box” darbību un PIN koda sistēmu. 

Noregulēšana un prioritārie iestatījumi, 25 

Noskaidrojiet, kā noregulēt kanālus. Šajā nodaļā tāpat ir ietverta informācija par laika, 

datuma, attēla un skaņas iestatījumiem. 

Rādītājs, 39

Saturs 3
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”BeoVision 4” un ”Beo4” uzstādīšana

”Beo4” displejā ir redzams izvēlētais avots, papildu 

funkcijas ir pieejamas, nospiežot pogu LIST

Izsauciet galveno izvēlni, lai piekļūtu TV sarakstam, 

pēc laika regulējamiem reproducēšanas un pēc laika 

regulējamiem nodroses iestatījumiem, kā arī 

iestatījumu variantiem

Nospiediet, lai no vienas izvēlnes pārietu atpakaļ 

iepriekšējā izvēlnē

Izejiet no visām ekrāna izvēlnēm

Noregulējiet skaņas stiprumu. Nospiediet vidū, lai 

noņemtu skaņu 

Pārslēdziet ”BeoVision 4” nodroses režīmā 

Tālvadības pults ”Beo4” nodrošina 

piekļuvi visām funkcijām. Funkcijas 

lietošanas laikā informāciju nodrošina 

”Beo4” vai ekrāna displeji. 

Ieslēdziet ”BeoVision 4”

Ieslēdziet pievienoto pierīci ”set-top box”. Opcija ir 

pieejama tikai tad, ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta 

kā STB (DTV)

Izvēlieties kanālus vai teleteksta lapas. Ievadiet datus 

ekrāna izvēlnēs

Ieslēdziet teletekstu

Pārskatiet kanālus un izvēļņu iespējas

Virziet kursoru no viena iestatījuma uz otru aizpildāmā 

izvēlnē

Pieņemiet un saglabājiet instrukcijas vai iestatījumus

Atklājiet papildu funkcijas ”Beo4” displejā, piemēram, 

FORMAT

Tiek parādītas tikai ar šo izstrādājumu izmantojamās 

pogas. Citas pogas var tikt lietotas, piemēram, ar 

pievienoto aprīkojumu. Plašāku informāciju par to, kā 

regulēt pievienoto aprīkojumu, sk. tā rokasgrāmatā. 
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Informāciju par to, kā pievienot papildu funkcijas ”Beo4” 

displejā redzamajām funkcijām, sk. nodaļā ‘Sagatavojiet 

”Beo4”, ņemot vērā savas vajadzības’ instrukcijas

32. lappusē. 



Displejā parādītā informācija un 

izvēlnes

Informācija par izvēlēto avotu ir redzama ekrāna 

augšpusē. Ekrāna izvēlnes ļauj regulēt iestatījumus. 

Kā lietojamas opciju izvēlnes…

Jānospiež, lai ieslēgtu sistēmu 

Jānospiež, lai izsauktu galveno 

izvēlni

Jānospiež, lai pārvietotos opciju 

izvēlnē, un jānospiež GO, lai 

ievadītu savu izvēli, vai…

…lietojiet ”Beo4” cipartaustiņus, lai 

sarakstā izvēlētos numurēto opciju

Jānospiež, lai atgrieztos iepriekšējā 

izvēlnē

Jānospiež, lai izietu no visām 

izvēlnēm 

Kā lietojamas aizpildāmās 

izvēlnes…

Jānospiež, lai pārskatītu opcijas 

vienam iestatījumam aizpildāmajā 

izvēlnē

Jānospiež, lai pārietu no viena 

iestatījuma uz otru iestatījumu

Jānospiež ”Beo4” cipartaustiņi, lai 

ievadītu iestatījumus

Jānospiež, lai saglabātu jauno 

iestatījumu

Jānospiež, lai atgrieztos iepriekšējā 

izvēlnē

Jānospiež, lai izietu no visām 

izvēlnēm 
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Izvēlētais avots uz mirkli tiek parādīts ieslēgšanas brīdī. 

Skaņas stipruma līmenis ir redzams regulēšanas laikā,

bet pēc dažām sekundēm tas pazūd. 

Ekrāna izvēlnes piedāvā vai nu iespēju 

izvēlēties opcijas no vertikālā opciju saraksta, 

vai arī iespēju ievadīt iestatījumus 

horizontālajā iestatījumu sarakstā.

Varat izvēlēties, vai gribat, lai izvēlnēs tiktu 

parādīti navigācijas signāli, vai ne. Funkcija ir 

aktivizēta izgatavotājuzņēmumā, bet ir 

iespējams izvēlēties tās dezaktivāciju. 

Izsauciet ‘Menu’ no izvēlnes ‘Setup’, un 

izvēlieties ‘On’, lai aktivizētu navigācijas 

signālus, vai ‘Off’, lai tos dezaktivētu.

Opciju izvēlne

Aizpildāmā izvēlne
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Šajā nodaļā ir ietverta informācija par 

”BeoVision 4” pamatfunkcijām.

Informāciju par modernizētāku darbību, 

piemēram, pēc laika regulējamiem 

reproducēšanas un nodroses 

iestatījumiem un PIN koda sistēmu,

sk. nodaļā  ‘Pilnīgota darbība’ 15. lappusē. 

Ikdienas lietošana

Televizora skatīšanās, 8 

 • TV kanāla izvēlēšanās

 • TV saraksta izsaukšana

 • Skaņas stipruma noregulēšana vai skaņas noņemšana

 • Skaņas tipa vai valodas maiņa

Mājas kinozāle, 10 

 • Skaļruņu izvēle filmas skaņai

 • Attēla palielināšana uz ekrāna

Teleteksts, 12  

 • Teleteksta pamatfunkcijas

 • Iecienītāko teleteksta lapu saglabāšana

 • Atmiņas lapu ikdienas lietošana

 • Teleteksta apakšvirsrakstu aktivizēšana

Divu avotu vienlaicīga skatīšanās, 14 
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Televizora skatīšanās

Izvēlieties TV kanālu tieši vai no saraksta. 

Izvēlieties jaunu avotu, noregulējiet 

skaņas stiprumu vai mainiet skaņas tipu 

vai valodu. 

TV kanāla izvēlēšanās

Ieslēdzot sistēmu, ekrānā parādīsies kanāls, pēc 

kura programmas skatīšanās televizors tika izslēgts. 

TV saraksta izsaukšana

Jebkurā laikā ir iespējams redzēt visu TV kanālu 

sarakstu. Saraksts ietver kanālu numurus un 

nosaukumus, un tajā var būt 99 TV kanāli. 

Jānospiež, lai ieslēgtu sistēmu 

Jānospiež kanāla numurs, lai 

parādītos tieši konkrētais kanāls

Jānospiež, lai mainītu kanālus pēc 

kārtas

Jānospiež, lai notiktu maiņa starp 

uzstādīto un iepriekšējo TV kanālu

Jānospiež, lai sistēmu pārslēgtu 

nodroses režīmā

Jebkurā brīdī ir iespējams mainīt 

avotu, iepriekš neizslēdzot sistēmu. 

Jānospiež, piemēram DVD, ja ir 

pieejams. 

Jānospiež, lai ieslēgtu sistēmu 

Jānospiež un jātur, lai izsauktu TV 

sarakstu ekrānā

Jānospiež, lai pārskatītu TV saraksta 

iepriekšējo vai nākamo lapu 

Lai izvēlētos kanālu, jāievada kanāla 

numurs vai…

…jāspiež, līdz vēlamais kanāls ir 

iezīmēts

Jānospiež, lai ieslēgtu izvēlēto 

kanālu 

Jānospiež, lai izietu no izvēlnes 

Tāpat ir iespējams izsaukt TV sarakstu, 

nospiežot MENU, lai parādītos 

galvenā izvēlne, un pēc tam 

jānospiež 2, lai izvēlētos TV sarakstu. 
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Skaņas stipruma regulēšana vai 

skaņas noņemšana

Jebkurā laikā var regulēt skaņas stiprumu vai 

noņemt skaņu. 

Skaņas tipa vai valodas maiņa

Televizora skatīšanās laikā ir iespējams pārslēgt 

pieejamos skaņas tipus. 

Jānospiež viens no pogas galiem, 

lai padarītu skaņu skaļāku vai 

klusāku

Nospiediet pogas vidū, lai 

noņemtu skaņu 

Jānospiež viens no pogas galiem, 

lai atjaunotu skaņu

Ilglaicīga klausīšanās lielā stiprumā 

var radīt dzirdes bojājumus! 

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos SOUND

Jānospiež, lai parādītu displejā 

esošo skaņas tipu

Jāspiež atkārtoti, lai pārslēgtu uz 

citu skaņas tipu vai valodu 

daudzvalodu programmā

Jānospiež, lai izietu no funkcijas 

SOUND

Lai ”Beo4” displejā parādītos SOUND, 

šī opcija vispirms jāpievieno ”Beo4” 

funkciju sarakstam. Sk. nodaļā 

‘Sagatavojiet ”Beo4”, ņemot vērā 

savas vajadzības’ instrukcijas

32. lappusē. 

Varat saglabāt savu iecienītāko 

skaņas tipu TV kanālu regulēšanas 

laikā. Plašāku informāciju sk. nodaļā 

‘Noregulētu TV kanālu rediģēšana’

28. lappusē. 

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 Super Ch
  5 SKÝ
  6 ZDF
  7 Children
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 Eurosprt
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19  
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GO
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GO

GO

EXIT

9

TV kanālu saraksts. Punktētās līnijas norāda, ka kanāls ir 

saglabāts, bet tam nav piešķirts nosaukums. Tukša 

sprauga sarakstā norāda, ka neviens kanāls nav bijis 

saglabāts. 



Mājas kinozāle

Jūs varat paplašināt savu sistēmu pilnīgi 

aprīkotā mājas kinozālē, pieslēdzot sešus 

”Bang & Olufsen” skaļruņus un 

zemfrekvences skaļruni ”BeoLab 2”*.

Pārslēdzot uz vienu no avotiem, 

skaļruņus vides skaņas sistēmā var 

ieslēgt vai izslēgt atkarībā no tā, kāda 

veida skaņa ir piemērota lietojamam 

avotam.

Skaļruņu kombinācija var ieslēgties 

automātiski. Tas notiek, ja raidāmā 

programma satur informāciju par 

ieslēdzamo skaļruņu skaitu. Tomēr tāpat 

ir iespēja brīvi izvēlēties tādu skaļruņu 

kombināciju, kurai dodat priekšroku. 

Skaļruņu izvēle filmas skaņai

Jūs varat izvēlēties skaļruņu kombināciju, kas atbilst 

lietojamam avotam, paredzot, ka sistēmā ir 

pieejami dažādi skaņas režīmi. 

Skaļruņu kombinācijas

SPEAKER 1… Skaņa tikai centrālajos skaļruņos. 

SPEAKER 2… Stereo skaņa divos priekšējos skaļruņos. 

Zemfrekvences skaļrunis ”BeoLab 2” ir aktivizēts. 

SPEAKER 3… Centrālie skaļruņi, priekšējie skaļruņi un 

zemfrekvences skaļrunis ”BeoLab 2” ir aktivizētā 

stāvoklī. 

SPEAKER 4… Pastiprināta stereo skaņa priekšējos un 

aizmugurējos skaļruņos. Zemfrekvences skaļrunis 

”BeoLab 2” ir aktivizēts. 

SPEAKER 5… Vides skaņa no visiem skaļruņiem, 

ieskaitot zemfrekvences skaļruni ”BeoLab 2”. Vides 

skaņas sistēmā kodētām programmām. 

Skaļruņu iestatīšana nosaka, kuri skaļruņu iestatījumi ir 

pieejami. Piemēram, ja ir pievienoti tikai priekšējie un 

centrālie skaļruņi, būs iespējams izvēlēties tikai

SPEAKER 1–3.

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos SPEAKER

Jānospiež vēlamās skaļruņu 

kombinācijas numurs. Izvēlētie 

skaļruņi ieslēdzas automātiski

Jānospiež, lai noregulētu līdzsvaru 

starp priekšējiem un 

aizmugurējiem skaļruņiem

Jānospiež, lai noregulētu līdzsvaru 

starp kreisās un labās puses 

skaļruņiem

Jānospiež, lai noņemtu SPEAKER no 

”Beo4” displeja un atgrieztos pie 

iepriekš lietotā avota

LIST

SPEAKER

1 – 5
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*ŅEMIET VĒRĀ! Plašāku informāciju par skaļruņu 

pievienošanas veidu sk. nodaļā ‘Skaļruņu iestatīšana – 

vides skaņa’ instrukcijas 13. lappusē. 



Attēla palielināšana uz ekrāna

”BeoVision 4” vienmēr nodrošina vislabāko 

iespējamo attēla kvalitāti. Tas automātiski 

pielāgojas attēlam tā, ka tas izplešas tik daudz, cik 

to atļauj ekrāns. Tomēr tāpat ir iespējams izvēlēties 

savu iecienītāko formātu. Ja izvēlaties formātu pēc 

saviem ieskatiem, automātiskā formāta izvēle ir 

dezaktivēta. 

Izvēlei piedāvātie attēla formāti

FORMAT 1… Standarta TV attēliem, kā redzams 

ilustrācijā pa labi. Ir pieejami divi varianti: 4:3 un 

panorāmas skats (lielākajam attēlam). 

FORMAT 2… Vēstuļformāta attēliem. Izvēloties 

FORMAT 2, attēls automātiski tiek noregulēts 

vertikāli. Tas nodrošina, ka var redzēt kanālu 

nosaukumus vai apakšvirsrakstus – ja tādi parādās 

raidāmajā attēlā. 

FORMAT 3… Oriģināliem 16:9 platekrāna attēliem. 

FORMAT 3 parasti tiek izvēlēts automātiski. Ja tā 

nenotiek, to ikviens var izvēlēties pats. 

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos FORMAT

Jānospiež, ja vēlaties optimizēt 

attēlu vai…

…jānospiež vēlamā attēla formāta 

numurs

Ja ir izvēlēts ”Format 1”… 

Jānospiež l vai n, lai izvēlētos šī 

formāta variantus 

Ja ir izvēlēts ”Format 1” vai

”Format 2”… 

Jānospiež m vai p, lai pārvietotu 

attēlu uz augšu un uz leju 

Jānospiež, lai izietu no funkcijas 

FORMAT

LIST
FORMAT

GO

1 – 3
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m

p

EXIT 
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Teleteksts

Ja izvēlaties kanālu un raidītājs piedāvā 

teleteksta pakalpojumu, ”BeoVision 4” 

sniedz pieeju teleteksta lapām. 

Lai panāktu, ka iecienītākās teleteksta 

lapas parādās vispirms pēc teleteksta 

izsaukšanas, tās jāsaglabā atmiņas lapās. 

Saglabājot teleteksta apakšvirsraksta 

lapu kā atmiņas lapu numur četri, šim 

konkrētajam kanālam ir iespējams 

aktivizēt apakšvirsrakstus automātiski. 

Teleteksta pamatfunkcijas

Teleteksta lapās esošo informāciju var iegūt trīs 

posmos: jāieslēdz teleteksta pakalpojums, jāizlasa 

rādītāja lapa, lai atrastu vēlamās lapas numuru, un 

jāizsauc vēlamā lapa. 

Iecienītāko teleteksta lapu 

saglabāšana

Ir pieejamas četras atmiņas lapas katra kanāla 

teleteksta pakalpojumam. 

Jānospiež, lai izsauktu teleteksta 

rādītāja lapu

Jānospiež tās teleteksta lapas 

numurs, kuru vēlaties skatīties

Jānospiež, lai pārietu uz nākamo vai 

iepriekšējo lapu

Ja skatāmā lapa ietver apakšlapas, 

var nospiest STOP, lai apturētu 

apakšlapas ritināšanu

Lai pārskatītu kādu konkrētu 

apakšlapu, jāievada vēlamās lapas 

četrciparu numurs vai jānospiež

m vai p, lai ieietu lapā

Vēlreiz jānospiež, lai atsāktu 

apakšlapas ritināšanu

Jānospiež, lai izietu no teleteksta un 

atgrieztos pie skatāmā kanāla

Jānospiež, lai izsauktu teletekstu

Jānospiež cipartaustiņi vai m, 

vai p, lai pārietu uz bieži 

izmantojamu lapu 

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos STORE

Jānospiež, lai izvēlētos saglabāšanai 

skatāmo lapu

Jāievada tās atmiņas lapas numurs, 

kuru vēlaties lietot

Jānospiež, lai saglabātu lapu kā 

atmiņas lapu, vai…

…jānospiež, lai izietu no funkcijas 

STORE un atgrieztos pie teleteksta 

nesaglabājot

Jāņem vērā, ka ”set-top box” 

teleteksta lapas var skatīties, bet nav 

iespējams saglabāt kā atmiņas lapas!

TEXT

0 – 9 

m

p

STOP

0 – 9

m

p

STOP

EXIT 

 

TEXT

0 – 9

m

p

LIST

STORE

GO

1 – 4

GO

EXIT 

12

ŅEMIET VĒRĀ! Ja ”BeoVision 4” ar ”Master Link” kabeli 

ir savienots ar citu televizoru, šie televizori nevar 

koplietot saglabātās atmiņas lapas. Atmiņas lapas 

jāsaglabā manuāli katram pieslēgtajam televizoram. 



Atmiņas lapu ikdienas lietošana

Varbūt vēlēsities ātri ieskatīties teleteksta atmiņas 

lapās, piemēram, ja pirms došanās uz darbu gribat 

pārbaudīt satiksmes dienesta informāciju 

teleteksta pakalpojumā. 

Teleteksta apakšvirsrakstu 

aktivizēšana

Ir iespējams aktivizēt apakšvirsrakstus kanālam, ja 

šis kanāls piedāvā teleteksta apakšvirsrakstus. 

Teleteksta apakšvirsraksta lapas numuru bieži vien 

var atrast teleteksta rādītāja 100. lapā.

Jānospiež, lai ieslēgtu TV kanālu, 

kas piedāvā teleteksta 

pakalpojumu

Jānospiež, lai ieslēgtu teletekstu. 

Automātiski parādās lapa, kas ir 

saglabāta kā 1. atmiņas lapa

Jānospiež, lai pārskatītu citas 

atmiņas lapas

Lai pārskatītu saglabātās atmiņas 

lapas no cita teleteksta 

pakalpojuma kanāla…

Jānospiež, lai atgrieztos kanālā, kurā 

notika skatīšanās

Jānospiež kanāla numurs, m vai p, 

lai mainītu kanālus 

Jānospiež, lai izsauktu teletekstu

Jānospiež, lai izsauktu teletekstu

Jānospiež cipartaustiņi vai m p, lai 

izvietotu teleteksta apakšvirsrakstu 

lapu. Ekrānā parādās apakšvirsraksti

Jānospiež, lai atceltu 

apakšvirsrakstus

Lai apakšvirsrakstus no teleteksta 

apakšvirsrakstu lapas saglabātu 

pastāvīgi…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos STORE

Jānospiež, lai izvēlētos lapu

Jānospiež, lai saglabātu 

apakšvirsrakstu lapu kā atmiņas 

lapu numur 4

Jānospiež, lai atgrieztos pie TV 

skatīšanās

Lai atceltu saglabātos 

apakšvirsrakstus, vienkārši cita 

teleteksta lapa jāsaglabā kā atmiņas 

lapa numur 4.

TV

TEXT

l     n

EXIT

0 – 9

m 

p

TEXT

TEXT

0 – 9

m 

p

EXIT

LIST

STORE

GO

4

TV
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Tipiska teleteksta lapa. Ekrāna augšpusē parādās 

konkrētās lapas numurs, kanāla nosaukums, datums un 

laiks, kā arī trīsciparu numurs, kas norāda lapas 

meklēšanas funkcijas gaitu.



Divu avotu vienlaicīga skatīšanās 

Tālvadības pults ”Beo4” dod iespēju 

piekļūt divekrānu funkcijai, lai vienlaicīgi 

skatītos divus video avotus. Piemēram, ir 

iespējams vienlaicīgi skatīties 

videolentes reproducēšanu un TV 

programmu, paredzot, ka sistēmā ir 

pieejami izvēlētie avoti. 

Skatoties programmu vai ierakstu, var 

sadalīt ekrānu starp ieslēgto programmu 

vai ierakstu (attēls A otrajā ilustrācijā) un 

jaunu programmu vai ierakstu (attēls B). 

Tāpat jebkurā laikā var apmainīt divus 

attēlus. Skaņa vienmēr seko attēlam A.

Skaņas stipruma noregulēšana ar ”Beo4” 

vienmēr ietekmē attēlu A, savukārt citas 

tālvadības pults darbības, piemēram, 

kanālu izvēle, ietekmē attēlu B. Jauna 

avota izvēle atceļ divekrānu skatīšanos. 

Skatoties, piemēram, TV…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos P-AND-P*

Jānospiež, piemēram, V MEM, lai 

izvēlētos avotu, kuru var skatīties 

ekrāna labajā pusē (B)

Jānospiež 0, lai apmainītu kreisās 

puses un labās puses attēlu vietām

Lai izietu no divekrānu funkcijas…

Jānospiež, lai izietu no funkcijas un 

atgrieztos pie normālas TV 

skatīšanās

TEXT nospiešana pultī ”Beo4” atceļ 

divekrānu skatīšanos un mēģina 

piekļūt teletekstam, izmantojot avotu, 

kas ir redzams attēlā A. Ja šim 

avotam nav pieejams teleteksta 

pakalpojums, ekrāns kļūst tukšs. 

LIST
P-AND-P

V MEM

0

TV
A

A B

B
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Lai pārskatītu avotu, kas izvēlnē ‘Connections’ ir reģistrēts 

kā V.AUX, piemēram, ”set-top box”, atkārtoti jāspiež LIST, 

kamēr ”Beo4” displejā tā vietā ir redzams P-V.AUX*. 

*Lai ”Beo4” displejā parādītos P-AND-P vai P-V.AUX, šī 

opcija jāpievieno ”Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku 

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

savas vajadzības’ instrukcijas 32. lappusē. 



Pilnīgotas teleteksta funkcijas, 16 

 • Teleteksta papildu funkcijas

 • Atjauninātu teleteksta lapu skatīšanās

 • Tieša lapas izvēle, izmantojot ”Fastext”

”BeoVision 4” noregulēšana automātiskai ieslēgšanai un izslēgšanai, 18 

 • Pēc laika regulējamas reproducēšanas un pēc laika regulējamas nodroses funkcija

 • Pēc laika regulējama reproducēšana, izmantojot teletekstu

 • Lai aktivizētu pēc laika regulējamas reproducēšanas funkciju

 • Taimera pārskatīšana, rediģēšana vai dzēšana

”Set-top box” darbība, 20 

 • ”Set-top Box Controller” izvēlne

 • Universāla ”Beo4” darbība

 • ”Set-top box” izvēlnes lietošana

 • ”Set-top box” lietošana pievienotajā telpā

PIN koda sistēma, 22 

 • PIN koda sistēmas aktivizēšana

 • PIN koda maiņa vai dzēšana

 • PIN koda lietošana

 • Aizmirsts PIN kods 

Pilnīgota darbība

Uzziniet, kādas ir iespējas izmantot 

”BeoVision 4” lielākā mērā. 

Šajā nodaļā ir ietverta informācija arī par 

to, kā ekspluatēt pievienoto ”set-top 

box”. 
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Pilnīgotas teleteksta funkcijas

”BeoVision 4” atbalsta trīs teleteksta 

papildu funkcijas: teksta palielināšanu, 

lai atvieglotu lasīšanu, teleteksta lapas 

novietošanu virs TV attēla un neredzamā 

teksta, piemēram, atbildes uz joku, 

parādīšanu.

”BeoVision 4” tāpat var paziņot, kad ir 

atrasta vai atjaunināta vēlamā lapa. Tas ir 

noderīgi, piemēram, ja vēlaties iepazīties 

ar jaunāko ziņu virsrakstiem televizora 

skatīšanās laikā. 

Ja teleteksta raidītājs piedāvā ”Fastext” 

pakalpojumu, varat izmantot ”Beo4” 

krāsainās pogas, lai ieietu vienā no 

četrām saistītajām teleteksta lapām.

Teleteksta pamatfunkcijas ir aprakstītas 

12. lappusē.

Teleteksta papildu funkcijas

Teleteksta lietošanas laikā ir iespējams palielināt 

tekstu, novietot teleteksta lapu virs TV attēla vai 

atsegt neredzamo tekstu. 

Atjauninātu teleteksta lapu skatīšanās

”BeoVision 4” atbalsta dažu teleteksta raidītāju 

nodrošināto lapu atjaunināšanas funkciju, lai 

paziņotu, ka teleteksta lapa ir atjaunināta. 

Lai palielinātu ekrāna teksta 

izmēru…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos LARGE

Jānospiež, lai aktivizētu – tiek 

parādīta lapas augšējā puse

Jānospiež, lai redzētu apakšējo pusi

Jānospiež, lai atjaunotu nomālu 

teksta izmēru

Lai saglabātu TV attēlu teletekstā…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos MIX

Jānospiež, lai pievienotu teleteksta 

lapu TV attēlā

Jānospiež, lai noņemtu TV attēlu

Lai atsegtu neredzamo tekstu…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos REVEAL

Jānospiež, lai aktivizētu – ja lapā ir 

paslēpts teksts, tas kļūst redzams

Jānospiež, lai noņemtu atsegto 

tekstu

Izsauciet attiecīgo teleteksta lapu…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos UPDATE

Jānospiež, lai aktivizētu

Kad lapa ir atrasta, ekrānā parādās 

FOUND

Kad lapa ir atjaunināta, ekrānā 

parādās UPDATE

Jānospiež, lai izsauktu izvietoto vai 

atjaunināto lapu

Jānospiež, lai izietu no teleteksta

Funkcija ir atcelta, mainot kanālus. 

LIST

LARGE

GO

GO

GO

LIST

MIX

GO

GO

LIST

REVEAL

GO

GO

LIST

UPDATE

GO

FOUND

UPDATE

GO

EXIT
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ŅEMIET VĒRĀ! Informāciju par iestatītiem ierakstiem 

no teleteksta lapām sk. videomagnetofona 

rokasgrāmatā. 



Tieša lapas izvēle, izmantojot 

”Fastext”

Daži teleteksta raidītāji piedāvā ”Fastext” 

pakalpojumu, kas dod iespēju tieši ieiet vienā no 

četrām saistītajām teleteksta lapām. 

Kad sistēma ir ieslēgta…

Jānospiež, lai izsauktu teletekstu

Jānospiež, lai atrastu ”Fastext” lapu, 

vai…

…jāievada lapas numurs, izmantojot 

cipartaustiņus

Jānospiež viena no ”Beo4” 

krāsainajām pogām, lai iegūtu 

piekļuvi ”Fastext” funkcijai. Ekrāna 

augšpusē parādās četru saistīto 

lapu virsraksti

Jānospiež krāsainā poga, kas atbilst 

saistītajai lapai, kuru vēlaties redzēt

Jānospiež, lai izietu no ”Fastext” un 

atgrieztos pie normālas teleteksta 

pārskatīšanas, vai…

…jānospiež, lai izietu no teleteksta

TEXT

m 

p

0 – 9

  

  

  

  

TEXT

EXIT
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Teleteksta lapa ar krāsu joslu augšpusē pa labi norāda, ka 

tā ir ”Fastext” lapa. 

Aktivizētās ”Fastext” lapas augšpusē parādās četru

saistīto lapu virsraksti, katrs savā krāsā.



Lai ievadītu pēc laika regulējamas reproducēšanas vai 

pēc laika regulējamas nodroses iestatījumus…

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Timer play.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Set timer.

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotos starp izvēlnes 

elementiem.

> Jānospiež m vai p, lai izvēlētos opcijas izvēlnes 

elementam. Piemēram, iestatiet Source (avots) 

režīmam Standby, ja vēlaties pārslēgt sistēmu uz 

nodroses režīmu, vai TV , ja vēlaties skatīties TV 

kanālu kādā konkrētā laikā. 

> Jānospiež cipartaustiņi, lai ievadītu, piem., kanāla 

numuru vai ieslēgšanas un izslēgšanas laikus.

> Ja vēlaties iestatīt taimerus noteiktām nedēļas 

dienām, jānospiež n, lai iezīmētu dienu Date, un pēc 

tam jānospiež MENU, lai mainītu Date uz Days. 

Izvēlieties konkrētas nedēļas dienas, kurās vēlaties, 

lai taimers izpildītu komandu. Displejā parādās visas 

nedēļas dienas – sākot no M, kas norāda uz 

pirmdienu. Jānospiež n, lai pārvietotos starp 

dienām, un jānospiež p, lai noņemtu kādu dienu, 

kurā nevēlaties taimera aktivizāciju. Kad displejā ir 

redzamas vēlamās nedēļas dienas, jānospiež GO. 

OK  jau ir izcelts. 

> Pēc tam, kad ir ievadīta prasītā informācija, 

jānospiež GO, lai saglabātu taimera iestatījumus, 

vai…

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu. 

Ir iespējams izmantot pēc laika 

regulējamu reproducēšanas funkciju, ja 

ir programma, kuru nevēlaties palaist 

garām, vai ja gribat, lai no rīta atskanētu 

modinātāja zvans. Lietojiet pēc laika 

regulējamu nodroses režīmu, lai 

”BeoVision 4” automātiski izslēgtos, kad 

no rīta dodaties uz darbu. 

Ievadiet astoņus taimera iestatījumus, 

un pārskatiet visus ievadītos taimera 

iestatījumus. No šīs lapas ir iespējams 

rediģēt vai dzēst taimera iestatījumus. 

Ja televizors ”BeoVision 4” ir integrēts 

”Bang & Olufsen” audio vai video sistēmā 

ar ”Master Link” kabeļa palīdzību, šīs 

sistēmas var izpildīt pēc laika 

regulējamas reproducēšanas vai pēc 

laika regulējamas nodroses funkciju. 

Ja vēlaties ievadīt taimera iestatījumus, 

jāpārliecinās, vai iebūvētajam 

pulkstenim ir iestatīts pareizs laiks. 

Plašāku informāciju sk. nodaļā ‘Laika un 

datuma iestatīšana’ 38. lappusē. 

Sistēma raksta: 

 Jan… Janvāris Jul… Jūlijs

 Feb… Februāris Aug… Augusts

 Mar… Marts Sep… Septembris

 Apr… Aprīlis Oct… Oktobris

 May… Maijs Nov… Novembris

 Jun… Jūnijs Dec… Decembris

 Mon… Pirmdiena

 Tue… Otrdiena

 Wed… Trešdiena

 Thu… Ceturtdiena

 Fri… Piektdiena

 Sat… Sestdiena

 Sun… Svētdiena

”BeoVision 4” noregulēšana automātiskai ieslēgšanai un izslēgšanai

Pēc laika regulējamas reproducēšanas 

un pēc laika regulējamas nodroses 

funkcija
Ir iespējams iepriekš iestatīt automātisku

”BeoVision 4” ieslēgšanu un izslēgšanu noteiktā

datumā un laikā vai vienā un tajā pašā laikā un

dienā katru nedēļu.

Menu

1 Timer play

2 TV list

3 Setup

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming

Timer play

1 Set timer 

2 Activate timer
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ŅEMIET VĒRĀ! Ja televizors ”BeoVision 4” ir uzstādīts 

pievienotajā telpā, taimera programmēšana jāizpilda, 

izmantojot galvenās telpas sistēmu. 



Pēc laika regulējama reproducēšana, 

izmantojot teletekstu

Tāpat ir iespējams ieprogrammēt pēc laika 

regulējamas reproducēšanas iestatījumus, 

izmantojot teletekstu.

Taimera pārskatīšana, rediģēšana vai 

dzēšana

Izsauciet ekrānā ievadīto taimera iestatījumu 

sarakstu. No šīs lapas ir iespējams rediģēt vai dzēst 

taimera iestatījumus.

Lai aktivizētu pēc laika regulējamas 

reproducēšanas funkciju

Nepieciešams aktivizēt pēc laika regulējamas 

reproducēšanas funkciju, lai taimeri varētu izpildīt 

komandu. 

Lai ievadītu pēc laika regulējamas reproducēšanas 

iestatījumus, izmantojot teletekstu…

> Lai izsauktu teletekstu, jānospiež MENU, kamēr ir 

izcelts Start (ieslēgšana).

> Jāievada vēlamās teleteksta lapas numurs.

> Kad lapa ir atrasta, jānospiež MENU, lai 

ieprogrammētu pēc laika regulējamu 

reproducēšanu. Kursors izdala lapā pirmo 

ieslēgšanas laiku.

> Jānospiež m vai p, lai pārvietotu kursoru uz 

programmu, kurai vēlaties paredzēt reproducēšanu 

noteiktā laikā.

> Jānospiež GO, lai apstiprinātu ieslēgšanas laiku.

> Jānospiež m vai p, lai pārietu uz vēlamo izslēgšanas 

laiku, un jānospiež GO, lai to apstiprinātu.

> Tās teleteksta lapas augšpusē, kurā ir norādīts 

ieslēgšanas un apturēšanas laiks, parādās rinda, kam 

seko ‘OK? ’.

> Jānospiež GO, lai saglabātu pēc laika regulējamas 

reproducēšanas iestatījumus.

Lai aktivizētu pēc laika regulējamas reproducēšanas 

funkciju…

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Timer play.

> Jānospiež 2, lai izsauktu izvēlni Activate timer.

> Jānospiež m vai p, lai atsegtu Yes. Lai izslēgtu 

taimera atskaņošanas funkciju, tā vietā jāizvēlas No.

> Jānospiež GO, lai saglabātu pēc laika regulējamas 

reproducēšanas iestatījumus, vai…

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu. 

Ja ”Bang & Olufsen” audio vai video izstrādājums ir 

savienots ar ”BeoVision 4”, izmantojot ”Master Link” 

kabeli, to var izslēgt vai ieslēgt pēc laika regulējamās 

funkcijās izvēlnē Timer play. Piemēram, iestatiet 

”BeoVision 4” taimeru uz Yes, un audiosistēmas taimeru 

uz OFF, ja vēlaties, lai pēc laika regulējamās funkcijas 

attiektos tikai uz ”BeoVision 4”.

Plašāku informāciju par reproducēšanas taimera 

ieslēgšanu vai izslēgšanu pievienotam ”Bang & Olufsen” 

audio vai video izstrādājumam sk. izstrādājuma 

rokasgrāmatā. 

Lai pārskatītu, rediģētu vai dzēstu taimera 

iestatījumus…

> Jānospiež MENU, kamēr Source (avots) vai 

Pr (programma) ir izcelti izvēlnē Set timer, lai 

izsauktu esošo taimera rādītāju iepriekš ievadītiem 

taimera iestatījumiem.

> Jānospiež p vai m, lai virzītos sarakstā līdz 

iestatījumam, kuru vēlaties rediģēt vai dzēst.

> Lai rediģētu iestatījumu, jānospiež GO un jāizpilda 

iepriekš aprakstītā procedūra.

> Lai varētu dzēst iestatījumu, jānospiež MENU. 

Perioda vietā parādās Clear?

> Jānospiež GO, lai dzēstu iestatījumu, vai EXIT, lai to 

saglabātu.
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”Set-top box” darbība

Iebūvēta pierīce ”Set-top box Controller” 

funkcionē kā interpretators starp izvēlēto 

”set-top box” un tālvadības pulti ”Beo4”. 

Kad ir pievienota pierīce ”set-top box”, var 

izmantot tālvadības pulti ”Beo4”, lai 

piekļūtu ”set-top box” piedāvātajām 

programmām un funkcijām.

Plašāku informāciju par to, kā pievienot un 

reģistrēt ”set-top box”, sk. nodaļā ‘Papildu 

aprīkojuma pievienošana’ instrukcijas

18. lappusē un nodaļā ‘Papildu 

videoaprīkojuma reģistrēšana un lietošana’ 

32. lappusē. 

”Set-top Box Controller” izvēlne

Dažas no ”set-top box” tālvadības pults pogām nav 

uzreiz pieejamas pultī ”Beo4”. Lai noskaidrotu, 

kuras ”Beo4” pogas aktivizē konkrētus 

pakalpojumus vai funkcijas pierīcē ”set-top box”, 

ekrānā jāizsauc ”Set-top Box Controller” izvēlne. 

Ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta 

kā STB (DTV)…

Jānospiež, lai ieslēgtu ”set-top box”

Ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta 

kā STB (V.AUX)…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos V.AUX 

Jānospiež, lai ieslēgtu ”set-top box”

Pēc tam

Jānospiež, lai izsauktu ”Set-top Box 

Controller” izvēlni

Jānospiež cipartaustiņš, lai 

aktivizētu vēlamo funkciju, vai…

…jānospiež viena no krāsainajām 

pogām, lai aktivizētu funkciju

Ja pierīce ”set-top box” ir izvēlēta kā 

avots, divas reizes jānospiež MENU, 

lai izsauktu sistēmas galveno izvēlni. 

DTV

LIST

V.AUX

GO

MENU

1 – 9 

  

  

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5
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”Set-top Box Controller” izvēlnes piemērs – ”Beo4” pogas ir 

redzamas izvēlnes kreisajā pusē, bet ”set-top box” pogas ir 

redzamas labajā pusē. 



Universāla ”Beo4” darbība

Ja ir zināms, kura ”Beo4” poga aktivizē vēlamo 

funkciju, ir iespējams izsaukt funkciju, iepriekš 

neaktivizējot ”Set-top Box Controller” izvēlni.

”Set-top box” izvēlnes lietošana

Pēc tam, kad ir aktivizēta pierīce ”set-top box”, 

pašas pierīces izvēlnes, piemēram, ”Program Guide” 

var vadīt ar ”Beo4”.

Kamēr pierīce ”set-top box” ir 

aktivizēta…

Jānospiež GO un pēc tam 

cipartaustiņš, kas aktivizē vēlamo 

funkciju

Jānospiež GO un pēc tam m vai p, 

lai tieši pārietu uz iepriekšējo vai 

nākamo programmu

Jānospiež un jātur GO, lai atkarībā 

no ”set-top box” ekrānā izsauktu 

”Program Guide” vai reklāmkarogu 

“Now/Next” 

Kamēr ir redzama ”set-top box” 

izvēlne…

Jānospiež, lai pārvietotu kursoru uz 

augšu vai uz leju

Jānospiež, lai pārvietotu kursoru

Divas reizes jānospiež, lai izvēlētos 

un aktivizētu funkciju

Jānospiež GO un pēc tam l vai n, 

lai virzītos starp izvēlnes lapām vai 

starp programmu sarakstiem

Jānospiež, lai izietu no izvēlnēm vai 

atgrieztos iepriekšējā izvēlnē

Jānospiež, lai izietu no izvēlnēm, 

ieietu vai izietu no dažādiem 

režīmiem, piemēram, radio

Lietojiet krāsainās pogas saskaņā ar 

norādi ”set-top box” izvēlnēs

Atkarībā no ”set-top box” var būt 

nepieciešams divas reizes nospiest 

EXIT, nevis STOP, lai atgrieztos 

iepriekšējā izvēlnē. 

”Set-top box” lietošana pievienotajā 

telpā

Ja pierīce ”set-top box” ir savienota ar televizoru 

galvenajā telpā, ir iespējams vadīt ”set-top box” no 

pievienotās telpas televizora. Tomer ”Set-top Box 

Controller” izvēlni nevar parādīt uz televizora 

ekrāna pievienotajā telpā. 

Ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta 

kā STB (DTV)…

Jānospiež, lai ieslēgtu ”set-top box” 

galvenajā telpā

Ja pierīce ”set-top box” ir reģistrēta 

kā STB (V.AUX)…

Atkārtoti jāspiež, lai pultī ”Beo4” 

parādītos V.AUX 

Jānospiež, lai ieslēgtu ”set-top box” 

galvenajā telpā

Jānospiež, lai izvēlētos funkciju, 

un…

…jānospiež cipartaustiņš, kas 

aktivizē vēlamo funkciju

Jānospiež viena no krāsainajām 

pogām, lai aktivizētu funkciju

GO

0 – 9

GO

m

p

GO

m

p

l   n

GO

GO

GO

l   n

STOP

EXIT 

  

  

DTV

LIST

V.AUX

GO

GO

1 – 9 
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PIN koda sistēma

Var izvēlēties aktivizēt vai neaktivizēt PIN 

koda sistēmu. PIN koda sistēma ir 

dezaktivēta, ja PIN kods ir dzēsts. 

PIN koda sistēmas mērķis ir nodrošināt, 

lai ”BeoSystem 2” nevarētu lietot kāda 

persona, kas nezina PIN kodu. 

Ja televizors ”BeoSystem 2” ir bijis 

atvienots no tīkla strāvas 15–30 minūtes, 

PIN koda sistēma ieslēdzas. 

Pēc atkārtotas pievienošanas un 

ieslēgšanas ”BeoSystem 2” automātiski 

izslēdzas pēc četrām minūtēm. PIN koda 

ievadīšana atgriež ”BeoSystem 2” 

normālā darbībā. 

Ja PIN koda sistēma ir aktivizēta un 

televizors ”BeoSystem 2” ir no jauna 

savienots ar tīkla strāvu, to nav 

iespējams uzreiz ieslēgt – jāpagaida 

aptuveni 30 sekundes, un jāmēģina 

vēlreiz. 

Ja kods ir pazaudēts vai aizmirsts, 

jāsazinās ar ”Bang & Olufsen” pārdevēju, 

lai saņemtu pamatkodu, kas atspējo PIN 

kodu. 

PIN koda sistēmas aktivizēšana PIN koda maiņa vai dzēšana

Kad sistēma ir ieslēgta…

Jānospiež, lai izsauktu galveno 

izvēlni

Jānospiež l divas reizes, pēc tam 

STOP. Ekrānā parādās izvēlne 

Pincode

Jāizmanto ”Beo4” cipartaustiņi, lai 

ievadītu četrus koda ciparus

Jānospiež, lai pārvietotu kursoru uz 

Confi rm pincode, ja vienu reizi ir 

ievadīts kods

Atkārtoti jāievada kods. Ja divi kodi 

nav identi, ievades lauki tiek dzēsti 

un kods jāievada vēlreiz

Jānospiež, lai saglabātu kodu

Lai atceltu koda ievadi…

Jānospiež, lai atceltu koda ievadi, 

un ievades lauki tiks dzēsti

Kad sistēma ir ieslēgta…

Jānospiež, lai izsauktu galveno 

izvēlni

Jānospiež l divas reizes, pēc tam 

STOP. ”BeoSystem 2” parāda ekrānā 

PIN koda uzvedni

Jāievada PIN kods

Ja kods ir nepareizs, ievades lauki 

tiek dzēsti un kods jāievada vēlreiz

Kad kods ir ievadīts, izvēlne Pincode 

aicina dzēst kodu vai ievadīt jaunu 

kodu

Jānospiež 1, lai dzēstu kodu, vai 2, 

lai ievadītu jaunu kodu

Jāievada jauns kods

Jānospiež, lai pārvietotu kursoru uz 

Confi rm pincode, ja vienu reizi ir 

ievadīts jaunais kods

Atkārtoti jāievada jaunais kods

Jānospiež, lai saglabātu jauno kodu

Lai atceltu PIN koda ievadi…

Jānospiež, lai atceltu koda ievadi, 

un ievades lauki tiks dzēsti

Menu

1 Timer play

3 TV list

4 Setup

Pincode Confirm pincode

- - - -  - - - -

Pincode

1 Delete code

2 New code

New pincode Confirm pincode

- - - -  - - - -

MENU

l  l

STOP

0 – 9

n

0 – 9

GO

STOP

MENU

l  l

STOP

PIN  _ _ _ _

0 – 9

PIN  ** _ _

PIN  _ _ _ _

1

2

0 – 9

n

GO

STOP
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ŅEMIET VĒRĀ! PIN kodu ir iespējams mainīt līdz 

piecām reizēm trīs stundu laikā. 



PIN koda lietošana

Ja televizors ”BeoSystem 2” ir atvienots no tīkla 

strāvas 15–30 minūtes, pēc ieslēgšanas

”BeoSystem 2” aicina ievadīt PIN kodu. Var nebūt 

iespējams ieslēgt sistēmu uzreiz – jāpagaida 

aptuveni 30 sekundes, un jāmēģina vēlreiz.

Aizmirsts PIN kods 

Jāsazinās ar ”Bang & Olufsen” pārdevēju, lai 

saņemtu piecciparu pamatkodu.

Ieslēdziet ”BeoSystem 2”…

”BeoSystem 2” aizcina ievadīt PIN 

kodu

Jāievada PIN kods

Pēc tam, kad ir ievadīts pēdējais 

cipars, parādās attēls

Ja ir ievadīts nepareizs kods, ir 

redzams ERROR. Atkārtoti jāievada 

kods

Lai atceltu koda ievadi…

Jānospiež, lai atceltu koda ievadi, 

un ievades lauki tiks dzēsti

Piecas nepareizas ievades izraisa 

”BeoSystem 2” izslēgšanos uz trim 

stundām, un šajā laikā darbība nav 

iespējama.

Pēc pamatkoda saņemšanas…

Ja ”BeoSystem 2” aicina ievadīt PIN 

kodu, jānospiež un jātur l, lai 

izsauktu pamatkoda displeju

Piecciparu koda ievadīšana 

dezaktivē PIN kodu un no jauna 

aktivizē ”BeoSystem 2”. Ekrānā 

parādās DELETED

Lai atkal izmantotu PIN koda 

sistēmu…

Jāievēro PIN koda sistēmas 

aktivizācijas procedūra

PIN  _ _ _ _

0 – 9

PIN  ** _ _

 

PIN  * * * *

ERROR

PIN  _ _ _ _

STOP

PIN  _ _ _ _

l

PIN_ _ _ _ _

0 – 9

DELETED
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TV kanālu noregulēšana, 26 

 • Pieejamu kanālu meklēšana

 • Jaunu kanālu pievienošana

Noregulētu TV kanālu rediģēšana, 28 

 • Noregulētu kanālu pielāgošana

 • Noregulētu kanālu pārvietošana

 • Nosaukuma piešķiršana noregulētiem kanāliem

 • Noregulētu kanālu dzēšana

Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana, 32 

 • Kas ir pievienots? 

 • ”Set-top box” izvēle

Attēla un skaņas iestatījumu noregulēšana, 35

 • Krāsas, spilgtuma un kontrasta regulēšana 

 • Skaņas stipruma, basa un diskanta toņu un skaļuma regulēšana

Aktīvās skaņas sistēmas nosaukums, 37

Laika un datuma iestatīšana, 38

Noregulēšana un prioritārie iestatījumi 

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par to, 

kā regulēt un pievienot jaunus TV 

kanālus, veikt noregulējumus TV 

kanāliem un ievadīt savus iestatījumus 

attēlam un skaņai. 

Informāciju par to, kā uzstādīt sistēmu 

un pievienot papildu videoaprīkojumu, 

sk. nodaļā ‘Uzstādīšana, savienojumi un 

tehniskā apkope’ instrukcijas 4. lappusē. 
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TV kanālu noregulēšana

”BeoVision 4” var pārveidot konkrētu TV 

kanālu atrašanai. 

Iepriekš iestatiet līdz 99 dažādiem TV 

kanāliem pēc pašu kanālu numuriem vai 

piešķiriet katram kanālam atšķirīgu 

nosaukumu. 

Noregulēšanu var veikt jauniem 

kanāliem vai arī pārregulēt iepriekš 

dzēstus kanālus. 

Regulējot kanālus, izmantojot izvēlni 

Add program, iepriekš regulēti kanāli tiek 

saglabāti nemainīgā veidā. Tas ļauj 

saglabāt kanālu nosaukumus, to secību 

TV sarakstā un speciālus iestatījumus 

šādiem kanāliem, piemēram, dekodētāja 

vai raidītāja sistēmas iestatījumus. 

Pieejamu kanālu meklēšana

”BeoVision 4” pirmajā iestatīšanas reizē ir iespējama 

tādu TV kanālu regulēšana, kas ir pieejama jūsu 

reģionā, izmantojot izvēlni TV tuning. ”BeoVision 4” 

atrod pieejamos kanālus un tos saglabā ar numuru 

un nosaukumu. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni TV tuning.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Auto tuning. Ir 

redzami lauki Freq (frekvence) un Pr (programma).

> Jānospiež m, lai sāktu automātisku regulēšanu. 

Frekvences un programmas lauku saturs parāda 

procesa gaitu.

Pēc regulēšanas izpildes TV saraksta kanālus var 

pārveidot, dzēst vai pārdēvēt. Šis saraksts parādās arī tad, 

ja automātiskās regulēšanas gaitā tiek nospiests STOP. 

Plašāku informāciju par TV saraksta rediģēšanu sk. 

nodaļā ‘Noregulētu TV kanālu rediģēšana’ 28. lappusē.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr
210 12
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Jaunu kanālu pievienošana

Jebkurā laikā TV sarakstam var pievienot jaunus vai 

iepriekš dzēstus TV kanālus. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni TV tuning.

> Jānospiež 2, lai izsauktu izvēlni Add program.

> Jānospiež m, lai sāktu jaunu kanālu pievienošanu. Ir 

redzami lauki Freq (frekvence) un Pr (programma), 

kas parāda regulēšanas procesa gaitu.

> Jānospiež STOP, lai apturētu kanālu pievienošanu. 

Pēc tam var pārvietot, pārdēvēt vai dzēst kanālus no 

saraksta, kā tas ir aprakstīts nodaļā ‘Noregulētu TV 

kanālu rediģēšana’ 28. lappusē.

> Jānospiež EXIT, kad kanāli ir noregulēti, tiem ir 

piešķirts nosaukums un tie ir izvietoti jūsu izvēlētajā 

kārtībā. 

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr 
210 12
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Noregulētu TV kanālu rediģēšana

Jebkurā laikā var veikt noregulētu TV 

kanālu pielāgojumus vai regulēt kanālus, 

kas nav saglabāti automātiskās 

regulēšanas gaitā. 

Tāpat ir iespējams ievadīt iestatījumus 

pirms kanālu regulēšanas. Tas varētu 

ietvert konkrētu kanālu raidītāja sistēmas 

izvēli vai dekodētāja iestatīšanu uz 

automātisku ieslēgšanu, ja ir ieslēgts 

kodēts kanāls. 

Bez tam ir iespējams rediģēt kanālu 

sarakstu, pārdēvējot kanālus, tos 

pārvietojot sarakstā vai dzēšot visus 

nevēlamos kanālus no TV saraksta, 

tādējādi samazinot laiku, kas jāpavada, 

lai mainītu kanālus. 

Ja izvēlnē parādās ”System”, jāpārliecinās, vai ir 

redzama pareiza raidītāja sistēma, pirms tiek sākta 

regulēšana.

 B/G…  ja ir PAL/SECAM B/G

 I… ja ir PAL I

 L… ja ir SECAM L

 M… ja ir NTSC M

 D/K… ja ir PAL/SECAM D/K

Visi varianti var nebūt pieejami, jo tas ir atkarīgs no 

televizora tipa.

Ja kanāla raidīšana notiek divās valodās un jūs vēlaties 

saglabāt abas valodas, kanālu var saglabāt divas reizes, 

pa vienai katrai valodai. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni TV tuning.

> Jānospiež 4, lai izsauktu izvēlni Manual tuning.

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotos starp izvēlnes 

elementiem, un m vai p, lai redzētu izvēles katram 

elementam. m nospiešana brīdī, kad kursors ir 

novietots uz Freq (frekvence), sāk automātisku 

kanāla meklēšanu. Skaitliskās vērtības var ievadīt ar 

”Beo4” cipartaustiņiem. Ievadot nosaukumus, 

jānospiež m vai p, lai atsegtu vēlamo rakstzīmi. Pēc 

tam jānospiež n, lai pārietu uz nākamo rakstzīmes 

pozīciju.

> Lai pārskatītu vairāk variantu, jānospiež n, lai 

kursoru pārvietotu uz More, un jānospiež GO. Ja 

elements Decoder ir iestatīts uz On, Dec1 vai Dec2, 

var atgriezties iepriekšējā izvēlnē, lai sāktu kodētu 

kanālu regulēšanu, nospiežot GO. 

> Ja kanāls ir noregulēts, ir iespējams izvēlēties arī 

vēlamo skaņas sistēmu; jānospiež m vai p, lai 

pārslēgtu starp pārraidītajiem skaņas režīmiem, vai 

precīzi jānoregulē kanāls.

> Jānospiež GO, ja ir ievadīti iestatījumi, vai… 

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu.

Noregulētu kanālu pielāgošana

TV kanālus var saglabāt pēc pašu programmu 

numuriem. Precīzi noregulējiet kanālu uztveršanu, 

norādiet kodētu kanālu klātbūtni un izvēlieties 

attiecīgu skaņas tipu individuāliem kanāliem. 

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

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

Fine Decoder Sound  
0 Off Stereo-2 
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Noregulētu kanālu pārvietošana

Ir iespējams pārveidot kārtību, kādā kanāli parādās 

pēc kanālu ieslēgšanas, kā arī TV sarakstā uz ekrāna. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni TV tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Edit TV list.

> Jānospiež p vai m, lai pārvietotos kanālu sarakstā.

> Atrodot kanālu, kuru vēlaties pārvietot, jānospiež n, 

lai to pārvietotu ārpus saraksta.

> Jānospiež p vai m, lai pārvietotu kanālu uz tā jauno 

atrašanās vietu, vai jānospiež jaunās vietas numurs.

> Jānospiež l, lai pārvietotu kanālu atpakaļ sarakstā. 

Ja tas mainās vietām ar citu kanālu, šis kanāls 

jāpārvieto ārpus saraksta, un tas var tikt novietots 

kaut kur citur.

> Ja kanāli ir pārvietoti, jānospiež EXIT, lai izietu no 

visām izvēlnēm. 

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 Sky
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19 

Press >> to
move 
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>> Noregulētu TV kanālu rediģēšana 

Nosaukuma piešķiršana noregulētiem 

kanāliem

”BeoVision 4” automātiski piešķir nosaukumu 

noregulētiem kanāliem automātiskās regulēšanas 

gaitā, ja iespējams, taču kanālus jebkurā laikā ir 

iespējams pārdēvēt. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni TV tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Edit TV list.

> Jānospiež p vai m, lai pārvietotos kanālu sarakstā.

> Kad ir atrasts kanāls, kuram vēlaties piešķirt 

nosaukumu, jānospiež GO. Kursors atrodas uz 

kanāla nosaukuma pirmās rakstzīmes.

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotos starp rakstzīmēm, 

un m vai p, lai izvēlētos rakstzīmes.

> Jānospiež GO, lai saglabātu nosaukumu un 

atgrieztos sarakstā, vai…

> …jānospiež STOP, lai atgrieztos sarakstā, 

nesaglabājot nosaukumu.

> Jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

  1 BBC 1
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19 

Press >> to
move 

Freq Pr Name
48 1 BBC 1 More
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Noregulētu kanālu dzēšana

No TV saraksta var dzēst visus nevēlamos 

noregulētos kanālus. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni TV tuning.

> Vēlreiz jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Edit TV list.

> Jānospiež p vai m, lai pārvietotos kanālu sarakstā.

> Kad ir atrasts kanāls, kuru vēlaties dzēst, jānospiež 

MENU. Del? parādās līdzās kanāla nosaukumam.

> Jānospiež GO, lai dzēstu kanālu, vai…

> …jānospiež STOP, lai atgrieztos sarakstā, nedzēšot 

kanālu.

> Jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

  1 BBC 1 Del?
  2 BBC 2
  3 ITV
  4 SUPER CH
  5 SKY
  6 ZDF
  7 CHILDREN
  8 CNN
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 EUROSPRT
13 . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 MTV
16  
17  
18  
19 

Press GO
to delete 
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Pievienojot televizoram ”BeoSystem 2” 

papildu video avotus vai aprīkojumu, 

šāds aprīkojums jāreģistrē izvēlnē 

Connections. 

Izvēlnē Connections atlasītie iestatījumi 

paziņo televizoram ”BeoSystem 2”, kas ir 

pievienots. 

Informāciju par to, kur un kā jāpievieno 

papildu aprīkojums, sk. nodaļās ‘Papildu 

aprīkojuma pievienošana’ instrukcijas

18. lappusē, kā arī ‘Ligzdu paneļi’ 

instrukcijas 9. lappusē. 

Pēc tam, kad papildu videoaprīkojums ir 

pieslēgts un reģistrēts izvēlnē 

Connections saskaņā ar aprakstu, to var 

regulēt ar tālvadības pulti ”Beo4”. 

Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana 

Aprīkojums, ko var pievienot katrai ligzdai 

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 ligzdā 

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… otrai DVD iekārtai vai videomagnetofonam

 DVD2 (YPbr)… otrai DVD iekārtai vai 

videomagnetofonam, kas ir pievienots ligzdā 

VGA-IN

 S-VHS V.TP2… Super-VHS videomagnetofonam 

 Decoder(2)… otrajam dekodētājam – iespraudiet 

pirmo dekodētāju ligzdā DECODER 

 None… ja neviena ierīce nav pievienota 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup. 

> Jānospiež 4, lai izsauktu izvēlni Connections. 

> Jānospiež n, lai izvēlētos ligzdu. 

> Jānospiež m vai p, lai virzītos pieejamā aprīkojuma 

tipu sarakstā, kamēr ir atrasta pievienotā ierīce. 

Jāizvēlas None, ja neviena ierīce nav pievienota. 

> Pēc tam, kad ir ievadīts izvēlētais aprīkojuma tips, 

jānospiež GO, lai saglabātu iestatījumus, vai… 

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu. 

Kas ir pievienots? 

Televizoram ”BeoSystem 2” pievienotā aprīkojuma 

reģistrēšana ļauj to aktivizēt ar tālvadības pulti 

”Beo4”. 

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

V. Mem AV Decoder
V. Mem DVD Decoder
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*PIEZĪME. Izvēlieties (DTV) pirmajai pierīcei “set-top 

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



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 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 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” 

 None… ja neviena ierīce nav pievienota 

Kad parādās ”set-top box” saraksts…

> Jānospiež p, lai virzītos uz priekšu sarakstā.

> Jānospiež GO, lai izvēlētos STB tipu. 

“Set-top box” iestatīšana…

Reģistrējot “set-top box” izvēlnē Connections, ir 

iespējams izvēlēties arī ‘Auto Standby’ laiku pierīcei 

“set-top box”. Tas nozīmē, ka varat izvēlēties, vai 

pievienotajai pierīcei “set-top box” automātiski 

jāpārslēdzas uz nodroses režīmu.

Ir šādas opcijas:

After 0 min… Pierīce “set-top box” uzreiz pārslēdzas 

uz nodroses režīmu, kad ir izvēlēts cits avots.

After 30 min… Pierīce “set-top box” pārslēdzas uz 

nodroses režīmu 30 minūtes pēc tam, kad ir izvēlēts 

cits avots*.

At TV Standby… Pierīce “set-top box” pārslēdzas uz 

nodroses režīmu, ja televizors tiek pārslēgts uz 

nodroses režīmu.

Never… Pierīce “set-top box” automātiski 

nepārslēdzas uz nodroses režīmu.

*Ja televizors tiek pārslēgts uz nodroses režīmu, pirms ir 

pagājušas 30 minūtes, arī pierīce “set-top box” pārslēdzas 

uz nodroses režīmu.

”Set-top box” izvēle

Parādās to pierīču ”set-top box” saraksts, no kurām 

var izvēlēties, ja ”set-top box” ir reģistrēta izvēlnē 

Connections. 

Ja visas ligzdas ir aizņemtas, otro ”set-top box” var pieslēgt 

ligzdā Camcorder. Plašāku informāciju sk. nodaļā

‘“Set-top box” vai dekodētāja pievienošana’ instrukcijas

19.–21. lappusē.

  1 SELECTOR
  2 NOKIA 9800S/02S
  3 NOKIA 9602S
  4 NOKIA 9820T
  5 NOKIA 9200
  6 NOKIA D-BOX II
  7 NOKIA D-BOX
  8 NOKIA 9850T
  9 PACE DTR730-IM
10 PHILIPS DTX637x
11 PACE DSR600
12 SKY DIGITAL
13 CANALdig DK/S/N
14 CANAL+ SAT r2
15 CANALdigital I
16 CANALdigital E
17 CANALdigital NL 
18 CANALdigital B+ 
19 MACAB DCB-101 

STB (V.AUX)
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Piekļuve papildu videoaprīkojumam

Dažām pievienotajām ierīcēm var piekļūt ar 

tālvadības pults “Beo4” palīdzību.

Jānospiež, lai ieslēgtu 

videomagnetofonu

Atkārtoti jāspiež, lai pultī “Beo4” 

parādītos DVD2*

Jānospiež, lai ieslēgtu otru 

videomagnetofonu

Atkārtoti jāspiež, lai pultī “Beo4” 

parādītos V.AUX 

Jānospiež, lai ieslēgtu avotu, kas ir 

reģistrēts kā V.AUX, piemēram, 

“set-top box”

Lai “Beo4” displejā parādītos V.AUX 

vai DVD2, šīs opcijas jāpievieno 

“Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku 

informāciju sk. nodaļā ‘Sagatavojiet 

“Beo4”, ņemot vērā savas vajadzības’ 

instrukcijas 32. lappusē.

*Izvēlieties DVD2 avotiem, kas ir 

reģistrēti izvēlnē Connections kā 

‘DVD2’, ‘S-VHS V.TP2’ vai ‘Non-B&O 

V.TP2’.

>> Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana 

V MEM

LIST

DVD2

GO 

LIST

V.AUX

GO 
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Lai mainītu spilgtumu, krāsas un kontrastu…

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Picture.

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotos starp izvēlnes 

elementiem.

> Jānospiež m vaip, lai noregulētu iestatījumus 

katram elementam.

> Jānospiež EXIT, lai saglabātu iestatījumus, kamēr 

televizors ”BeoVision 4” tiek izslēgts, vai…

> …jānospiež GO, lai saglabātu iestatījumus pastāvīgi.

Video avotiem, izmantojot NTSC signālu, regulēšanai būs 

pieejama ceturtā opcija – TINT (krāsas tonis vai nianse). 

Spilgtuma, krāsas un kontrasta 

mainīšana 

Jāpielāgo attēla iestatījumi, izmantojot izvēlni 

Picture. 

Attēla un skaņas iestatījumi 

izgatavotājuzņēmumā ir iepriekš iestatīti 

uz neitrālām vērtībām, kas atbilst 

vairumam skatīšanās un klausīšanās 

situāciju. Tomēr, ja vēlaties, varat 

noregulēt šos iestatījumus pēc saviem 

ieskatiem. 

Jānoregulē attēla spilgtums, krāsas un 

kontrasts. Skaņas iestatījumi ietver 

skaņas stiprumu, basa un diskanta toņus 

un skaļumu. Tāpat var noregulēt 

zemfrekvences skaļruņa līmeni, ja 

”BeoLab 2” ietilpst iestatījumā.

Saglabājiet attēla un skaņas iestatījumus 

uz laiku – kamēr televizors ”BeoVision 4” 

tiek izslēgts – vai saglabājiet patstāvīgi. 

Informāciju par attēla formāta mainīšanu 

sk. nodaļā ‘Mājas kinozāle’ 10. lappusē. 

Attēla un skaņas iestatījumu noregulēšana

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Brilliance Colour Contrast
32 32 20
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Lai mainītu skaņas stiprumu, basa un diskanta toņus 

un skaļumu…

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup.

> Jānospiež 2, lai izsauktu izvēlni Sound*.

> Jānospiež GO, lai izsauktu izvēlni Adjustment.

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotos starp izvēlnes 

elementiem.

> Jānospiež m vai p, lai noregulētu iestatījumus 

katram elementam.

> Jānospiež EXIT, lai saglabātu iestatījumus, kamēr 

televizors ”BeoVision 4” tiek izslēgts, vai…

> …jānospiež GO, lai saglabātu iestatījumus pastāvīgi.

Izvēlnes ‘Sound’ saturs ir atkarīgs no pievienoto skaļruņu 

skaita. 

Skaņas stipruma, basa un diskanta 

toņu un skaļuma mainīšana

Jebkurā laikā ir iespējams pielāgot skaņas stiprumu, 

izvēlēties skaļruņu kombināciju vai pielāgot 

skaļruņu līdzsvaru tieši pultī ”Beo4” bez vajadzības 

izsaukt izvēlni, taču ir jāizsauc izvēlne Sound, lai 

varētu noregulēt basa un diskanta toņus, kā arī 

skaļumu. 

>> Attēla un skaņas iestatījumu noregulēšana

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system

Counter Tape Speed PDC&VPS Marker
Time used 240 SP On On

Volume Bass Treble Loudness
32 0 0 On
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*ŅEMIET VĒRĀ! Izvēlne Sound dod iespēju kalibrēt 

vides skaņas skaļruņa iestatījumu pastāvīgi. Plašāku 

informāciju sk. nodaļā ‘Skaļruņu iestatīšana – vides 

skaņa’ instrukcijas 13. lappusē. 



Aktīvās skaņas sistēmas nosaukums

Vides skaņas modulis televizorā ļauj 

redzēt, kura aktīvā skaņas sistēma tiek 

izmantota skatāmajam avotam vai 

programmai. 

Skaņas sistēma ir programmas vai, 

piemēram, DVD diska, neatņemama 

sastāvdaļa. Tādējādi, ja skaņas sistēma 

tiek saņemta no raidītāja, iepriekš var 

neiestatīt skaņas sistēmu šajā izvēlnē. 

Dotās skaņas sistēmas signāls var 

automātiski ieslēgt tādu skaļruņu 

kombināciju, kas ir optimāla konkrētajai 

skaņas sistēmai. Vienmēr ir iespējams 

izvēlēties šādas automātiskas skaļruņu 

kombinācijas maiņas ignorēšanu. 

Plašāku informāciju sk. nodaļā ‘Mājas 

kinozāle’ 10. lappusē. 

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni. 

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup. 

> Jānospiež 2, lai izsauktu izvēlni Sound. 

> Jānospiež 6, lai izsauktu izvēlni Sound system. Tiek 

parādīta esošā skaņas sistēma. Mono/Stereo parādās, 

ja nav aktivizēta ”Dolby” skaņa. 

> Jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm. 

Skaņas sistēmas, kas var parādīties izvēlnē, ir: 

”Dolby Digital”, ”Dolby Surround Pro Logic”,

”Dolby 3 Stereo”, ”Dolby Digital + Dolby Surround 

Pro Logic”, ”Mono/Stereo” un ”DTS Digital 

Surround”. 

Sound

1 Adjustment

2 Speaker type

3 Speaker distance

4 Speaker level

5 Speaker mode

6 Sound system
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Laika un datuma iestatīšana

Televizoram ”BeoVision 4” ir iebūvēts 

pulkstenis, kas pēc pieprasījuma parāda 

laiku. 

Ja televizors ”BeoVision 4” ir iepriekš 

iestatīts, lai tas konkrētā laikā ieslēgtos 

vai izslēgtos, vai iepriekš ir iestatīta pēc 

laika noregulēta programmas 

reproducēšana pievienotajā 

videomagnetofonā ”BeoCord V 8000”, 

pulkstenis nodrošina šo funkciju 

ieslēgšanu un izslēgšanu pareizā laikā. 

Vienkāršākais pulksteņa iestatīšanas 

paņēmiens ir tā sinhronizēšana ar 

noregulētu TV kanāla teleteksta 

pakalpojumu, izmantojot izvēlni Clock. 

Ja izvēlaties sinhronizēt pulksteni, tas 

izdarāms ar konkrētajā brīdī skatāmā TV 

kanāla piedāvātā teleteksta 

pakalpojuma palīdzību. Ja teleteksta 

pakalpojums nav pieejams, pulksteni var 

iestatīt manuāli. 

Mēneša un nedēļas dienu saīsinājumi

 Jan… Janvāris Jul… Jūlijs

 Feb… Februāris Aug… Augusts

 Mar… Marts Sep… Septembris

 Apr… Aprīlis Oct… Oktobris

 May… Maijs Nov… Novembris

 Jun… Jūnijs Dec… Decembris

 Mon… Pirmdiena

 Tue… Otrdiena

 Wed… Trešdiena

 Thu… Ceturtdiena

 Fri… Piektdiena

 Sat… Sestdiena

 Sun… Svētdiena

> Jānospiež MENU, lai izsauktu galveno izvēlni.

> Jānospiež 3, lai izsauktu izvēlni Setup. 

> Jānospiež 6, lai izsauktu izvēlni Clock. Time jau ir 

izcelts. Laiks jāievada manuāli, ja Synch ir iestatīts uz 

No.

> Jāievada laiks, nospiežot cipartaustiņus tālvadības 

pultī ”Beo4”.

> Jānospiež l vai n, lai pārvietotos starp izvēlnes 

elementiem.

> Jānospiež m vai p, lai redzētu opcijas izvēlnes 

elementam. Jāizvēlas esošais kanāls, nospiežot

m vai p, kamēr ir redzams kanāla nosaukums. 

> Jānospiež GO, lai saglabātu laika un kalendāra 

iestatījumus, vai…

> …jānospiež EXIT, lai izietu no visām izvēlnēm, 

nesaglabājot iestatījumu.

Ja pulkstenis nav atjaunināts vasaras un ziemas laika 

pārejas brīdī, vienkārši jāizvēlas kanāls, pēc kura parasti 

tiek sinhronizēts pulkstenis, un pulkstenis tiks atjaunināts. 

*Lai ”Beo4” displejā parādītos CLOCK, tas vispirms 

jāpievieno ”Beo4” funkciju sarakstam. Plašāku informāciju 

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

vajadzības’ instrukcijas 32. lappusē. 

Pirms pulksteņa sinhronizēšanas ar noregulēta 

kanāla palīdzību jāpārliecinās, ka skatāmais kanāls 

piedāvā teleteksta pakalpojumu.

Lai izsauktu pulksteni uz ekrāna, atkārtoti jāspiež LIST, 

lai pultī ”Beo4” parādītu CLOCK*, pēc tam jānospiež 

GO. Laika rādījums uz brīdi parādās un tad pazūd. 

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Time Date Year Synch 
14:25 Fri 2 Nov 2001 No 
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Rādītājs

Apakšvirsraksti

Teleteksta apakšvirsrakstu aktivizēšana, 13

Attēls

Attēla parādīšana uz ekrāna, 11

Attēls attēlā, 14

Kas ir izvēlnē Picture, Instrukcijas 40. lpp.

Spilgtuma, krāsas un kontrasta regulēšana, 35

Audioaustiņas

”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis, Instrukcijas 

12. lpp.

Augsts asums (HD – no angļu val. 

High Definition)

Augsta asuma avota pievienošana, Instrukcijas 22. lpp.

HD avota reģistrācija, Instrukcijas 23. lpp.

Piekļuve HD avotam, Instrukcijas 23. lpp.

BeoLink

”BeoVision 4” pievienotajā telpā – darbība, 

Instrukcijas 31. lpp.

”BeoVision 4” pievienotajā telpā – savienojums, 

Instrukcijas 30. lpp.

Saišu savienojumi, Instrukcijas 28. lpp.

Savienojuma frekvence, Instrukcijas 29. lpp.

Savienojuma ligzda – ”Master Link”, Instrukcijas

28. lpp.

Sistēmas modulators, Instrukcijas 29. lpp.

Skaņas un attēla izplatīšana, Instrukcijas 28. lpp.

Dekodētājs

AV vai RF dekodētāja pievienošana, Instrukcijas

21. lpp.

Divu dekodētāju pievienošana, Instrukcijas 21. lpp.

Ligzdu paneļi, Instrukcijas 9.–12. lpp.

Displeji un izvēlnes

Displejā parādītā informācija un izvēlnes, 5

Ekrāna displejs, 5

Ekrāna izvēlnes, Instrukcijas 34.–40. lpp.

Formāts

Kā izvēlēties attēla formātu, 11

IR uztvērējs

”Beo4” atļauta darbība – IR uztvērēja pievienošana, 

Instrukcijas 6. lpp.

Izvietošana

Ārējo skaļruņu izvietošana, Instrukcijas 13. lpp.

”BeoVision 4” izvietošana, Instrukcijas 4. lpp.

Kameras videomagnetofons

Kameras videomagnetofona ierakstu skatīšanās 

televizorā ”BeoVision 4”, Instrukcijas 12. lpp.

Kameras videomagnetofona pieslēgšana, 

Instrukcijas 12. lpp.

Kopēšana no kameras videomagnetofona 

videolentē, Instrukcijas 12. lpp.

Ligzdu paneļi

AV un antenas ligzdu panelis, Instrukcijas 9. lpp.

”BeoSystem 2” saslēdzamo ligzdu panelis, Instrukcijas 

12. lpp.

Papildu aprīkojuma pievienošana, Instrukcijas 18. lpp.

Papildu ligzdas, Instrukcijas 10. lpp.

Plazmas ekrāna ligzdu panelis, Instrukcijas 11. lpp.

Skaļruņu un digitālo ievadu ligzdu panelis, 

Instrukcijas 10. lpp.

Mājas kinozāle

Attēla palielināšana uz ekrāna, 11

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, 10

Master Link

Audiosistēmas pievienošana un lietošana, 

Instrukcijas 26. lpp.

”BeoVision 4” pievienotajā telpā, Instrukcijas 30. lpp.

Skaņas un attēla izplatīšana, izmantojot ”BeoLink” 

Instrukcijas 28. lpp.
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>> Rādītājs

Noregulēšana

Jaunu kanālu pievienošana, 27

Kas ir izvēlnē Add program, Instrukcijas 36. lpp.

Kas ir izvēlnē Auto tuning, Instrukcijas 36. lpp.

Kas ir izvēlnē TV manual tuning, Instrukcijas 37. lpp.

Kas ir otrajā izvēlnē TV manual tuning, Instrukcijas 

37. lpp.

Noregulētu TV kanālu dzēšana, 31

Noregulētu TV kanālu pārvietošana, 29

Noregulētu TV kanālu pielāgošana, 28

Nosaukuma piešķiršana noregulētiem kanāliem, 30

Pieejamu kanālu meklēšana, 26

PC

PC pievienošana, Instrukcijas 22. lpp.

PC reģistrācija, Instrukcijas 23. lpp.

Piekļuve datoram, Instrukcijas 23. lpp.

PIN kods

Aizmirsts PIN kods, 23

PIN koda lietošana, 23

PIN koda maiņa vai dzēšana, 22

PIN koda sistēmas aktivizēšana, 22

Plazmas ekrāns

Ekrāna pievienošana iekārtai ”BeoSystem 2”, 

Instrukcijas 7. lpp.

Ligzdas, Instrukcijas 9. lpp.

Rīkošanās ar ekrānu, Instrukcijas 4. lpp.

Tehniskā apkope, Instrukcijas 8. lpp.

Pulkstenis

Iestatījumu ievadīšana iebūvētajam pulkstenim, 

Instrukcijas 38. lpp.

Kas ir izvēlnē Clock , Instrukcijas 39. lpp.

Savienojumi

Antenas un tīkla pieslēgums, Instrukcijas 7. lpp.

Audiosistēma – pieslēgšana iekārtai ”BeoSystem 2”, 

Instrukcijas 26. lpp.

Austiņas, Instrukcijas 12. lpp.

”BeoSystem  2” saslēdzamo ligzdu panelis, 

Instrukcijas 12. lpp.

Dekodētājs – AV vai RF dekodētājs, Instrukcijas 21. lpp.

Dekodētājs – divi dekodētāji, Instrukcijas 21. lpp.

Ekrāna pievienošana iekārtai ”BeoSystem 2”, 

Instrukcijas 7. lpp.

Kas ir izvēlnē Connections, Instrukcijas 40. lpp.

Ligzdu paneļi, Instrukcijas 9–12. lpp. 

Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana un lietošana, 
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Papildu videoaprīkojums, Instrukcijas 18. lpp.

–  AV 2 paplašinātājs, videomagnetofons, DVD iekārta, 

spēļu vadības pults, kameras videomagnetofons 

utt.

Saišu savienojumi, Instrukcijas 28. lpp.

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

savienojums, Instrukcijas 20. lpp.

”Set-top box” – AV savienojums, Instrukcijas 19. lpp.

”Set-top box” – IR raidītājs, Instrukcijas 19. lpp.

Skaļruņu pievienošana, Instrukcijas 14. lpp.

Saziņa

Saziņa ar ”Bang & Olufsen”, 42

”Set-top box”

Alternatīvs ”set-top box” savienojums, Instrukcijas

20. lpp.

”Set-top box” – AV savienojums, Instrukcijas 19. lpp.

”Set-top Box Controller” izvēlne, 21

”Set-top box” darbība, 20

”Set-top box” – IR raidītājs, Instrukcijas 19. lpp.

Skaļruņi

Ārējo skaļruņu izvietošana, Instrukcijas 13. lpp.

Kas ir izvēlnē Speaker distance, Instrukcijas 38. lpp.

Kas ir izvēlnē Speaker level, Instrukcijas 38. lpp.

Kas ir izvēlnē Speaker mode, Instrukcijas 39. lpp.

Kas ir izvēlnē Speaker type, Instrukcijas 38. lpp.

Skaļruņa attāluma iestatīšana, Instrukcijas 15. lpp.

Skaļruņa noklusējuma režīma iestatīšana, Instrukcijas 

17. lpp.

Skaņas līmeņa kalibrēšana, Instrukcijas 16. lpp.

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, 10

Skaļruņu pievienošana, Instrukcijas 14. lpp.
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Skaņa

Aktīvās skaņas sistēmas nosaukums, 37

Kas ir izvēlnē Adjustment, Instrukcijas 37. lpp.

Skaļruņa noklusējuma režīma iestatīšana, Instrukcijas 

17. lpp.

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, 10

Skaļruņu kombinācijas izvēle 10

Skaņas līmeņa kalibrēšana, Instrukcijas 16. lpp.

Skaņas regulēšana vai noņemšana, 9

Skaņas stipruma, basa un diskanta toņu un skaļuma 

regulēšana, 36

Skaņas tipa vai valodas maiņa, 9

Taimeris

”BeoSystem 2” noregulēšana automātiskai 

ieslēgšanai un izslēgšanai, 18

Iestatījumu ievadīšana iebūvētajam pulkstenim, 

Instrukcijas 38. lpp.

Kas ir izvēlnē Activate Timer, Instrukcijas 35. lpp.

Kas ir izvēlnē Set Timer, Instrukcijas 35. lpp.

Pēc laika regulējama reproducēšana, izmantojot 

teletekstu, 19

Pēc laika regulējamas reproducēšanas funkcijas 

aktivizēšana, 19

Taimera pārskatīšana, rediģēšana vai dzēšana, 19

Tālvadības pults ”Beo4”

”Beo4” bateriju nomaiņa, Instrukcijas 8. lpp.

”Beo4” iestatīšana, Instrukcijas 32. lpp.

”Beo4” lietošana, 4

”BeoVision 4” un ”Beo4” uzstādīšana, 4

Iegūstiet piekļuvi papildu aprīkojumam, izmantojot 

”Beo4”, 34

Papildu ”pogu” pārvietošana, Instrukcijas 33. lpp.

”Pogas” noņemšana no ”Beo4” saraksta, Instrukcijas 

33. lpp.

”Pogas” pievienošana ”Beo4” sarakstam, Instrukcijas 

32. lpp.

Tehniskā apkope

”Beo4” bateriju nomaiņa, Instrukcijas 8. lpp.

”BeoVision 4”, Instrukcijas 8. lpp.

Teleteksts

Atjauninātas teleteksta lapas, 16

Iecienītāko teleteksta lapu saglabāšana – atmiņas 

lapas, 12

Teleteksta apakšvirsrakstu aktivizēšana, 13

Teleteksta pamatfunkcijas, 12

Teleteksts– ”large”, ”mix” un ”reveal”, 16

Tieša lapas izvēle, izmantojot ”Fastext”, 17

TV kanāli

Jaunu kanālu pievienošana, 27

Kas ir izvēlnē Edit TV list, Instrukcijas 36. lpp.

Noregulētu TV kanālu dzēšana, 31

Noregulētu TV kanālu pārvietošana, 29

Noregulētu TV kanālu pielāgošana, 28

Nosaukuma piešķiršana noregulētiem kanāliem, 30

Pieejamu kanālu meklēšana, 26

TV kanāla izvēlēšanās, 8

TV kanālu saraksts, 8

Valoda

Skaņas tipa vai valodas maiņa, 9

Vides skaņa

Skaļruņa iestatīšana – vides skaņa, Instrukcijas 13.–17. 

lpp.

Skaļruņu izvēle fi lmas skaņai, 10

Skaļruņu un digitālo ievadu ligzdu panelis, 

Instrukcijas 10. lpp.

41



Zināšanai...

Lietotāja vajadzības ir rūpīgi pārdomātas

”Bang & Olufsen” izstrādājuma veidošanas un 

attīstības procesā, un esam centušies padarīt tos 

viegli un ērti lietojamus. 

Tāpēc ceram, ka varēsit atvēlēt laiku, lai mums 

darītu zināmu savu pieredzi ”Bang & Olufsen” 

izstrādājuma izmantošanā. Viss, ko uzskatāt par 

svarīgu – vai tas būtu pozitīvā vai negatīvā ziņā – 

var mums palīdzēt pilnīgot produkciju. 

Paldies! 

Rakstiet: Bang & Olufsen a/s 

 Customer Service 

 dept. 7205 

 Peter Bangsvej 15 

 DK–7600 Struer 

vai nosūtiet pa faksu:

 Bang & Olufsen 

 Customer Service 

 +45 97 85 39 11 (fakss) 

vai e-pastu: beoinfo1@bang-olufsen.dk 

Apmeklējiet mūsu interneta vietni… 

 www.bang-olufsen.com

Šis izstrādājums atbilst EEK direktīvu 89/336 un 

73/23 prasībām. 
Izgatavots pēc ”Dolby Laboratories” licences. “Dolby” 

un divkārša D simbols ir ”Dolby Laboratories” zīmols. 

Konfidenciāli nepublicēti darbi. 

Autortiesības 1992–1997. Visas tiesības saglabātas. 

DTS un ”DTS Digital Surround” ir ”Digital Theater 

Systems, Inc” reģistrēti zīmoli. 

Tehniskie dati, īpašības un to lietojums var tikt 

mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. 

3507454  0505 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
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