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Príručka a Referenčná príručka

Príručka obsahuje všetky informácie potrebné na úplné využitie príslušných produktov 

Bang & Olufsen. Referenčná príručka obsahuje informácie o zapojení a obsluhe externých 

zariadení spolu s prehľadom ponúk na obrazovke. 

Predpokladáme, že vám predajca produktov Bang & Olufsen príslušné produkty priviezol, 

nainštaloval a nastavil. Napriek tomu Príručka a Referenčná príručka obsahujú informácie 

o inštalácii a nastavení týchto produktov. Tieto informácie môžu byť užitočné neskôr pri 

premiestňovaní produktov alebo v okamihu, keď budete chcieť systém rozšíriť. 

Súčasťou oboch príručiek je register, vďaka ktorému sa dá jednoducho vyhľadať téma, o 

ktorej sa chcete dozvedieť viac. 

Vysvetlenie symbolov v 

Príručke a Referenčnej 

príručke

Tlačidlá diaľkového ovládača 

Beo4

Zobrazenie informácií na 

diaľkovom ovládači Beo4

Zobrazenie informácií na 

obrazovke
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Súčasťou systému BeoVision 4 sú vyššie zobrazené 

produkty. Jednotlivé súčasti sú označené príslušným 

názvom uvádzaným v Príručke a v Referenčnej príručke. 

Celková zostava je označovaná ako BeoVision 4.
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TV LIGHT RADIO

DTV DVD CD

V MEM RECORD A MEM
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Predstavenie systému BeoVision 4 a diaľkového ovládača Beo4

Na displeji diaľkového ovládača Beo4 sa po stlačení 

tlačidla LIST zobrazuje vybraný zdroj alebo špeciálne 

funkcie

Aktivácia hlavnej ponuky, ktorá sprístupňuje televízny 

zoznam, časované prehrávanie a vypnutie a možnosti 

nastavenia

Slúži na zobrazenie predchádzajúcej ponuky

Ukončí všetky ponuky na obrazovke

Úprava hlasitosti. Stlačením prostrednej časti tlačidla 

sa vypne zvuk

Prepne systém BeoVision 4 do pohotovostného 

režimu

Diaľkový ovládač Beo4 sprístupňuje 

všetky funkcie systému. Použitá funkcia 

sa zobrazí na informačnom displeji 

diaľkového ovládača Beo4 alebo na 

obrazovke. 

Zapnutie systému BeoVision 4

Zapnutie pripojeného zariadenia set-top box. Táto 

funkcia je dostupná len v prípade, že je zariadenie set-

top box zaregistrované ako STB (DTV)

Voľba kanálu alebo stránky teletextu. Zadávanie 

údajov v ponukách na obrazovke

Zapnutie teletextu

Prechádzanie kanálov alebo možností ponuky

Presúvanie kurzora medzi nastaveniami v ponukách 

na zadávanie údajov

Potvrdenie a uloženie pokynov alebo nastavenie

Zobrazenie ďalších funkcií na displeji diaľkového 

ovládača Beo4 (napríklad FORMAT)

No obrázku sú len tlačidlá používané v spojení s 

týmto produktom. Ďalšie tlačidlá môžu slúžiť 

napríklad na obsluhu pripojeného zariadenia. 

Informácie o obsluhe pripojeného zariadenia získate 

v príručke dodanej s príslušným zariadením. 
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Informácie o pridávaní špeciálnych funkcií do zoznamu 

funkcií zobrazovaných na displeji diaľkového ovládača 

Beo4 nájdete v kapitole „Prispôsobenie diaľkového 

ovládača Beo4” na strane 32 v Referenčnej príručke. 



Zobrazované informácie a ponuky

V hornej časti obrazovky sa zobrazujú informácie o 

vybranom zdroji. Ponuky na obrazovke umožňujú 

úpravu nastavenia. 

Používanie ponúk možností…

Stlačením tlačidla zapnite systém

Stlačením tlačidla aktivujte hlavnú 

ponuku

Pomocou tlačidiel prechádzajte 

ponuku možností a stlačením 

tlačidla GO vykonajte výber…

…alebo pomocou číselných 

tlačidiel diaľkového ovládača Beo4 

vyberte očíslovanú možnosť v 

zozname

Stlačením tlačidla prejdite späť na 

predchádzajúcu ponuku

Stlačením tlačidla ukončite všetky 

ponuky

Používanie ponúk na zadanie dát…

Stlačením tlačidla zobrazíte 

možnosti pre konkrétne nastavenie 

v ponuke na zadanie dát

Slúži na prechádzanie nastavení

Pomocou číselných tlačidiel 

diaľkového ovládača Beo4 zadajte 

nastavenie

Stlačením tlačidla uložte vykonané 

nastavenie

Stlačením tlačidla prejdite späť na 

predchádzajúcu ponuku

Stlačením tlačidla ukončite všetky 

ponuky

1 Timer play

2 TV list

3 Setup
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Menu
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2 TV list

3 Setup

Source Pr Start Stop Date 
TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK
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Po zapnutí zvoleného zdroja sa krátko zobrazí jeho 

označenie. Pri úprave hlasitosti sa zobrazí ukazovateľ úrovne, 

ktorý po niekoľkých sekundách zmizne. 

Ponuky na obrazovke uvádzajú zvislý 

zoznam možností na výber alebo vodorovný 

zoznam nastavení, ktoré je možné zadať.

Môžete nastaviť, či sa majú v ponukách 

zobrazovať navigačné položky. Táto funkcia 

je štandardne aktivovaná; je však možné ju 

deaktivovať. V ponuke „Setup” zobrazte 

položku „Menu” a vybraním možnosti „On” 

alebo „Off” navigačného pomocníka 

aktivujte alebo deaktivujte.

Ponuka možností

Ponuka na zadanie dát
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Táto kapitola obsahuje informácie o 

základných funkciách systému 

BeoVision 4.

Informácie o pokročilých funkciách, ako 

je časované prehrávanie a vypnutie 

alebo systém ochrany kódom PIN, 

nájdete v kapitole „Pokročilé funkcie” na 

strane 15. 

Každodenné používanie

Sledovanie televízie, 8 

 • Výber televízneho kanála

 • Zobrazenie televízneho zoznamu

 • Úprava hlasitosti alebo vypnutie zvuku,

 • Zmena typu zvuku alebo jazyka

Domáce kino, 10 

 • Výber reproduktorov pre zvuk filmu

 • Obraz na celú obrazovku

Teletext, 12 

 • Základné funkcie teletextu

 • Uloženie obľúbených stránok teletextu

 • Každodenné používanie pamäťových stránok

 • Aktivácia titulkov z teletextu

Súbežné sledovanie dvoch zdrojov, 14 

7



Sledovanie televízie

Vyberte televízny kanál priamo alebo zo 

zoznamu. Vyberte nový zdroj, upravte 

hlasitosť alebo zmeňte typ zvuku alebo 

jazyk. 

Výber televízneho kanála

Po zapnutí systému sa na obrazovke zobrazí 

naposledy sledovaný kanál. 

Zobrazenie televízneho zoznamu

V ktoromkoľvek okamihu je možné zobraziť 

zoznam všetkých naladených televíznych kanálov. 

Zoznam obsahuje čísla a názvy kanálov. Jeho 

kapacita je 99 televíznych kanálov. 

Stlačením tlačidla zapnite systém

Stlačením čísla určitého kanálu 

prejdite priamo na požadovaný 

kanál

Pomocou tlačidiel môžete 

postupne prechádzať kanály

Stlačením tlačidla môžete prepínať 

medzi aktuálnym a 

predchádzajúcim televíznym 

kanálom

Stlačením tlačidla prepnete systém 

do pohotovostného režimu

Kedykoľvek je možné aktivovať iný 

zdroj a nie je nutné predtým vypínať 

systém. Stlačte napríklad tlačidlo 

DVD (ak je prehrávač k dispozícii). 

Stlačením tlačidla zapnite systém

Stlačením a podržaním tlačidla 

zobrazíte na obrazovke televízny 

zoznam

Stlačením tlačidla zobrazíte 

predchádzajúcu alebo nasledujúcu 

stránku televízneho zoznamu

Ak chcete vybrať kanál, zadajte 

jeho číslo…

…alebo podržte tlačidlo, kým sa 

požadovaný kanál nezvýrazní

Stlačením tlačidla aktivujte vybraný 

kanál

Stlačením tlačidla ponuku ukončíte

Televízny zoznam je možné zobraziť 

tiež tak, že stlačením tlačidla MENU 

zobrazíte hlavnú ponuku a potom 

stlačením tlačidla 2 vyberiete položku 

TV list. 
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Úprava hlasitosti alebo vypnutie zvuku

V ktoromkoľvek okamihu môžete upraviť hlasitosť 

alebo vypnúť zvuk. 

Zmena typu zvuku alebo jazyka

Počas sledovania televízie môžete prepínať medzi 

dostupnými typmi zvuku. 

Stlačením príslušného konca 

tlačidla zvýšite alebo znížite 

hlasitosť

Stlačením prostrednej časti tlačidla 

sa vypne zvuk

Stlačením niektorého z koncov 

tlačidla sa zvuk opäť zapne

Počúvanie s vysokou hlasitosťou 

môže mať za následok poškodenie 

sluchu. 

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku SOUND

Stlačením tlačidla zobrazte 

aktuálny typ zvuku

Opakovaným stlačením prepnite 

na iný typ zvuku alebo na iný jazyk 

(v prípade, že je program vysielaný 

vo viacerých jazykoch – duálne 

vysielanie)

Stlačením tlačidla funkciu SOUND 

ukončíte

Aby sa na diaľkovom ovládači Beo4 

mohla zobraziť položka SOUND, je 

najskôr nutné pridať ju do zoznamu 

funkcií diaľkového ovládača. Ďalšie 

informácie získate v kapitole 

„Prispôsobenie diaľkového ovládača 

Beo4” na strane 32 v Referenčnej 

príručke. 

Pri ladení televíznych kanálov môžete 

uložiť obľúbený typ zvuku. Ďalšie 

informácie nájdete v kapitole 

„Úprava naladených televíznych 

kanálov” na strane 28. 

  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  

r
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LIST
SOUND

GO
STEREO

GO
GO

EXIT
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Zoznam televíznych kanálov. Bodkované čiary označujú 

kanál, ktorý bol uložený, ale nebol pomenovaný. Prázdne 

miesto v zozname znamená, že naň nebol uložený žiadny 

kanál. 



Domáce kino

Zapojením šiestich reproduktorov 

Bang & Olufsen a subwoofera BeoLab 2* 

môžete systém rozšíriť na plnohodnotné 

domáce kino.

Po zapnutí určitého zdroja sa môžu 

vypnúť alebo zapnúť príslušné 

reproduktory systému priestorového 

zvuku v závislosti od typu zvuku, ktorý 

je pre daný zdroj najvhodnejší.

Príslušná kombinácia reproduktorov sa 

môže zapínať automaticky. Deje sa tak v 

prípade, že vysielaný program obsahuje 

informácie o počte reproduktorov, ktoré 

majú byť zapnuté. I naďalej však môžete 

zvoliť ľubovoľnú kombináciu 

reproduktorov, ktorej dávate prednosť. 

Výber reproduktorov pre zvuk filmu

Môžete zvoliť kombináciu reproduktorov, ktorá 

vyhovuje danému zdroju. Podmienkou je, aby bol 

príslušný typ zvuku v systéme dostupný. 

Kombinácie reproduktorov

SPEAKER 1… Zvuk len zo stredových reproduktorov. 

SPEAKER 2… Stereofónny zvuk z oboch predných 

reproduktorov. Subwoofer BeoLab 2 je aktívny. 

SPEAKER 3… Aktívne sú predné a stredové 

reproduktory a subwoofer BeoLab 2. 

SPEAKER 4… Vylepšený stereofónny zvuk z predných 

a zadných reproduktorov. Subwoofer BeoLab 2 je 

aktívny. 

SPEAKER 5… Priestorový zvuk zo všetkých 

reproduktorov vrátane subwoofera BeoLab 2. 

Určené pre programy kódované vo formáte 

Surround Sound. 

Dostupnosť jednotlivých nastavení je závislá od 

používaného systému reproduktorov. Ak sú napríklad do 

systému zapojené len predné a stredové reproduktory, 

môžete vyberať len položky SPEAKER 1 až 3.

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku SPEAKER

Stlačením príslušného čísla vyberte 

požadovanú kombináciu 

reproduktorov. Zvolené 

reproduktory sa automaticky 

zapoja

Stlačením tlačidiel upravíte 

vyváženie medzi prednými a 

zadnými reproduktormi

Stlačením tlačidiel upravíte 

vyváženie medzi ľavými a pravými 

reproduktormi

Stlačením tlačidla odstránite 

položku SPEAKER z displeja 

diaľkového ovládača Beo4 a 

prejdete späť na aktuálny zdroj

LIST
SPEAKER

1 – 5
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*POZNÁMKA! Ďalšie informácie o zapojení 

reproduktorov nájdete v kapitole „Reproduktorový 

systém – priestorový zvuk” na strane 13 v Referenčnej 

príručke. 



Obraz na celú obrazovku

Systém BeoVision 4 vždy zaisťuje najlepší možný 

obraz. Automaticky prispôsobuje obraz tak, aby 

vyplňoval čo najväčšiu plochu obrazovky. Je však 

možné zvoliť formát, ktorému dávate prednosť. Ak 

vyberiete formát sami, funkcia automatického 

výberu formátu sa deaktivuje. 

Dostupné formáty obrazu

FORMAT 1… Zodpovedá štandardnému televíznemu 

obrazu (pozrite obrázok vpravo). K dispozícii sú 2 

varianty: 4:3 a panoramatický obraz (najväčší obraz). 

FORMAT 2… Obraz vo formáte letter-box. Ak je 

vybraná položka FORMAT 2, obraz sa automaticky 

upravuje v zvislom smere. Vďaka tomu je vždy 

zaistená možnosť zobrazenia názvu kanála a 

titulkov (ak ich vysielaný kanál obsahuje). 

FORMAT 3… Zodpovedá skutočnému širokouhlému 

obrazu s pomerom strán 16:9. Nastavenie FORMAT 

3 je väčšinou zvolené automaticky. Ak to tak nie je, 

môžete ho vybrať sami. 

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku FORMAT

Ak chcete optimalizovať obraz, 

stlačte tlačidlo…

…alebo stlačením príslušného 

tlačidla vyberte požadovaný formát 

obrazu

Ak vyberiete položku Format 1…

Pomocou tlačidiel l a n môžete 

vyberať varianty tohto formátu

Ak vyberiete položku Format 1 

alebo Format 2…

Tlačidlá m a p slúžia na posúvanie 

obrazu nahor a nadol

Stlačením tlačidla funkciu FORMAT 

ukončíte

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

l    n

m

p

EXIT 
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Teletext

Ak vyberiete kanál, ktorý podporuje 

teletextové služby, systém 

BeoVision 4 sprístupní stránky teletextu. 

Ak chcete, aby sa pri aktivácii teletextu 

najskôr zobrazovali určité stránky, uložte 

ich ako pamäťové stránky. 

Ak uložíte príslušnú stránku 

teletextových titulkov ako stránku 

pamäte číslo štyri, titulky pre daný kanál 

je možné aktivovať automaticky. 

Základné funkcie teletextu

Informácie zo stránok teletextu je možné získať v 

troch krokoch: Zapnite teletextovú službu. Na 

stránke s registrom vyhľadajte číslo stránky a 

požadovanú stránku vyvolajte. 

Uloženie obľúbených stránok teletextu

Každý kanál má k dispozícii štyri pamäťové stránky 

pre teletextovú službu. 

Stlačením tlačidla aktivujte stránku 

s registrom teletextu

Stlačte číslo pamäťovej stránky, 

ktorú chcete zobraziť

Stlačením tlačidla prejdite na 

predchádzajúcu alebo nasledujúcu 

stránku

Ak aktuálna stránka obsahuje 

jednotlivé stránky, môžete 

stlačením tlačidla STOP pozastaviť 

ich cyklické zobrazovanie

Ak chcete zobraziť určitú jednotlivú 

stránku, zadajte štvormiestne číslo 

požadovanej stránky alebo ju 

zobrazte pomocou tlačidiel m a p

Opätovným stlačením obnovíte 

cyklické zobrazovanie jednotlivých 

stránok

Stlačením tlačidla ukončíte teletext 

a prejdete späť na sledovaný kanál

Stlačením tlačidla aktivujte teletext

Pomocou číselných tlačidiel alebo 

tlačidiel m a p prejdite na často 

zobrazovanú stránku

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku STORE

Stlačením tlačidla vyberte uloženie 

aktuálnej stránky

Zadajte číslo pamäťovej stránky, 

ktorú chcete použiť

Stlačením tlačidla stránku uložte 

ako pamäťovú stránku…

…alebo stlačením tlačidla ukončite 

funkciu STORE a prejdite späť na 

teletext bez uloženia

Stránky teletextu zariadenia set-top 

box je možné prezerať, nie však 

ukladať ako pamäťové stránky.

TEXT

0 – 9 
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p

STOP
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STOP

EXIT 
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POZNÁMKA! Ak je systém BeoVision 4 prepojený s 

iným televíznym prijímačom pomocou kábla Master 

Link, uložené pamäťové stránky sa medzi televízormi 

nezdieľajú. Pamäťové stránky je nutné v každom z 

prepojených televízorov uložiť ručne. 



Každodenné používanie pamäťových 

stránok

V niektorých prípadoch môže byť potrebné rýchle 

zobrazenie pamäťových stránok teletextu, 

napríklad ak si chcete pred odjazdom do práce 

prostredníctvom teletextovej služby prečítať 

hlásenie o dopravnej situácii. 

Aktivácia titulkov z teletextu

Titulky pre daný kanál môžete aktivovať vtedy, ak 

obsahuje teletextové titulky. Číslo príslušnej 

stránky s teletextovými titulkami nájdete v registri 

na strane 100. 

Stlačením tlačidla zapnite televízny 

kanál, ktorý podporuje teletextové 

služby

Stlačením tlačidla zapnite teletext. 

Automaticky sa zobrazí pamäťová 

stránka uložená pod číslom 1

Pomocou tlačidiel zobrazíte 

ostatné pamäťové stránky

Zobrazenie uložených stránok z 

teletextovej služby iného kanála…

Stlačením tlačidla prejdite späť do 

režimu sledovania kanála

Pomocou čísla kanála alebo 

pomocou tlačidiel m a p aktivujte 

iný kanál

Stlačením tlačidla aktivujte teletext

Stlačením tlačidla aktivujte teletext

Pomocou číselných tlačidiel alebo 

tlačidiel m p vyhľadajte príslušnú 

stránku s teletextovými titulkami. 

Titulky sa zobrazia na obrazovke

Stlačením tlačidla titulky zrušíte

Trvalé uloženie titulkov na stránke s 

teletextovými titulkami…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku STORE

Stlačením tlačidla vyberte príslušnú 

stránku

Stlačením tlačidla stránku s 

titulkami uložte ako pamäťovú 

stránku číslo 4

Stlačením tlačidla prejdite späť do 

režimu sledovania televízie

Ak chcete uložené titulky zrušiť, uložte 

ako pamäťovú stránku číslo 4 inú 

stránku teletextu.

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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Typická stránka teletextu. V hornej časti obrazovky sa 

zobrazuje číslo aktuálnej stránky, názov kanála, dátum a 

čas a tiež trojmiestne číslo, ktoré označuje priebeh funkcie 

vyhľadávania stránky.



Súbežné sledovanie dvoch zdrojov

Diaľkový ovládač sprístupňuje funkciu 

duálneho obrazu, ktorá umožňuje 

súbežné zobrazenie dvoch zdrojov 

obrazu. Môžete tak napríklad súčasne 

sledovať záznam na videokazete a 

televízny program (za predpokladu, že 

sú zvolené zdroje v systéme dostupné). 

Pri sledovaní televízneho programu 

alebo nahrávky môžete rozdeliť 

obrazovku na časť s aktuálnym 

programom alebo nahrávkou (obraz A 

na druhom obrázku) a časť s novým 

programom alebo nahrávkou (obraz B). 

Oba obrázky môžete kedykoľvek 

vzájomne zameniť. Vždy bude aktívny 

zvuk obrazu A.

Úprava hlasitosti pomocou diaľkového 

ovládača Beo4 sa vždy týka obrazu A. 

Ostatné operácie (napríklad zmena 

kanála) sa týkajú obrazu B. Vybraním 

nového zdroja sa duálny obraz zruší. 

Príklad – pri sledovaní televízie…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku P-AND-P*

Stlačením tlačidla V MEM vyberte 

zdroj, ktorý sa má zobraziť v pravej 

časti obrazovky (B)

Tlačidlo 0 slúži na prepínanie 

pravého a ľavého obrazu

Ukončenie funkcie duálneho 

obrazu…

Stlačením tlačidla funkciu ukončíte 

a obnovíte normálny režim 

sledovania televízie

Ak na diaľkovom ovládači Beo 

stlačíte tlačidlo TEXT, funkcia 

duálneho obrazu sa zruší a systém sa 

pokúsi zobraziť teletext pre zdroj v 

obraze A. Ak pre tento zdroj nie je 

teletextová služba k dispozícii, 

obrazovka bude prázdna. 

LIST
P-AND-P

V MEM

0

TV

A

A B

B
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Ak chcete zobraziť zdroj zaregistrovaný v ponuke 

Connections pod položkou V.AUX (napríklad zariadenia 

set-top box), stlačte opakovane tlačidlo LIST, kým sa na 

displeji diaľkového ovládača nezobrazí položka P-V.AUX*. 

*Aby sa na diaľkovom ovládači Beo4 mohli zobraziť 

položky P-AND-P alebo P-V.AUX, je nutné pridať ich 

do zoznamu funkcií diaľkového ovládača Beo4. Ďalšie 

informácie získate v kapitole „Prispôsobenie diaľkového 

ovládača” na strane 32 v Referenčnej príručke. 



Pokročilé funkcie teletextu, 16 

 • Pokročilé funkcie teletextu

 • Zobrazenie aktualizovaných stránok teletextu

 • Priamy prechod na stránku pomocou pamäte Fastext

Automatické spustenie a vypnutie systému BeoVision 4, 18  

 • Časované prehrávanie a časované vypnutie

 • Časované prehrávania podľa teletextu

 • Aktivácia funkcie časovaného prehrávania

 • Zobrazenie, úprava alebo odstránenie časovača

Ovládanie zariadenia set-top box, 20 

 • Ponuka ovládača zariadenia Set-top Box Controller

 • Univerzálne ovládanie pomocou diaľkového ovládača Beo4

 • Použitie vlastnej ponuky zariadenia set-top box

 • Obsluha zariadenia set-top box v prepojenej miestnosti

Systém ochrany kódom PIN, 22 

 • Aktivácia systému ochrany kódom PIN

 • Zmena alebo odstránenie nastaveného kódu PIN

 • Použitie kódu PIN

 • Čo robiť, ak zabudnete kód PIN 

Pokročilé funkcie

Informácie o ovládaní systému 

BeoVision 4 nad rámec každodenného 

používania. 

Táto kapitola popisuje tiež ovládanie 

zapojeného zariadenia set-top box. 
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Pokročilé funkcie teletextu

Systém BeoVision 4 podporuje tri 

pokročilé funkcie teletextu: zväčšenie 

textu zjednodušujúce čítanie, prekrytie 

televízneho obrazu stránkou teletextu a 

zobrazenie skrytého textu, napríklad 

odpovede v súťaži alebo pointy vtipov.

Systém BeoVision 4 tiež dokáže oznámiť 

nájdenie alebo aktualizáciu 

požadovanej stránky. Táto funkcia je 

užitočná napríklad vtedy, ak si chcete pri 

sledovaní televízie prezrieť stručný 

prehľad najnovších správ. 

Ak poskytovateľ televízneho signálu 

poskytuje službu Fastext, môžete použiť 

farebné tlačidlá diaľkového ovládača 

Beo4 na prechod na štyri pripojené 

stránky teletextu.

Základné funkcie teletextu sú popísané 

na strane 12.

Pokročilé funkcie teletextu

Počas používania teletextovej služby môžete 

zväčšovať text, prekryť televízny obraz stránkou 

teletextu alebo zobraziť skrytý text. 

Zobrazenie aktualizovaných stránok 

teletextu

Systém BeoVision 4 podporuje funkciu aktualizácie 

stránok, ktorú niektorí poskytovatelia 

teletextových služieb používajú na oznámenie 

aktualizácie určitej stránky teletextu. 

Zväčšenie textu na obrazovke…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku LARGE

Stlačením tlačidla funkciu aktivujte. 

Zobrazí sa horná polovica stránky

Stlačením tlačidla zobrazíte spodnú 

polovicu

Stlačením tlačidla obnovíte 

normálnu veľkosť textu

Zachovanie televízneho obrazu v 

teletexte…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku MIX

Po stlačení tlačidla teletextová 

stránka prekryje televízny obraz

Stlačením tlačidla televízny obraz 

odstránite

Zobrazenie skrytého textu…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku REVEAL

Podržaním tlačidla funkciu 

aktivujte. Ak stránka obsahuje 

skrytý text, tento text sa zviditeľní

Stlačením tlačidla skrytý text 

odstránite

Zobrazenie príslušnej stránky 

teletextu…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku UPDATE

Stlačením tlačidla funkciu aktivujte

Po nájdení stránky sa na obrazovke 

zobrazí položka FOUND

Pri aktualizácii stránky sa na 

obrazovke zobrazí položka UPDATE

Stlačením tlačidla nájdenú alebo 

aktualizovanú stránku zobrazíte

Stlačením tlačidla ukončíte teletext

Funkcia sa pri prepnutí kanála zruší. 

LIST
LARGE

GO

GO

GO

LIST
MIX

GO

GO

LIST
REVEAL

GO

GO

LIST
UPDATE

GO

FOUND

UPDATE

GO

EXIT
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POZNÁMKA! Informácie o nastavení nahrávania 

prostredníctvom stránok teletextu nájdete v príručke 

dodanej spolu s príslušným videorekordérom. 



Priamy prechod na stránku pomocou 

pamäte Fastext

Niektorí poskytovatelia teletextových služieb 

ponúkajú službu Fastext, ktorá umožňuje priamy 

prechod na jednu zo štyroch pripojených stránok 

teletextu. 

So zapnutým systémom…

Stlačením tlačidla aktivujte teletext

Stlačením tlačidla vyhľadajte 

stránku služby Fastext…

…alebo pomocou číselných 

tlačidiel zadajte číslo príslušnej 

stránky

Funkciu Fastext sprístupníte 

stlačením jedného z farebných 

tlačidiel diaľkového ovládača Beo4. 

V hornej časti obrazovky sa 

zobrazia názvy štyroch pripojených 

stránok

Stlačením farebného tlačidla 

zobrazíte príslušnú pripojenú 

stránku

Stlačením tlačidla funkcie Fastext 

ukončíte a obnovíte normálny 

režim zobrazenia teletextu…

…alebo stlačením tlačidla teletext 

ukončíte

TEXT

m 
p

0 – 9

  
  

  
  

TEXT

EXIT
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Stránka teletextu s farebným prúžkom v pravom hornom 

rohu označuje, že ide o stránku služby Fastext. 

V hornej časti aktívnej stránky služby Fastext sa v 

príslušných farbách zobrazia názvy štyroch pripojených 

stránok. 



Zadanie nastavenia časovaného prehrávania alebo 

časovaného vypnutia…

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Timer play.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Set timer.

> Pomocou tlačidiel l a n môžete prechádzať 

položky ponuky.

> Tlačidlá m a p slúžia na výber možností pre 

príslušnú položku. Ak chcete, aby sa systém vypol, 

nastavte položku Source (zdroj) na možnosť Standby. 

Ak chcete v určený čas zobraziť napríklad určitý 

televízny kanál, nastavte položku na možnosť TV. 

> Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo kanála a 

čas spustenia a ukončenia.

> Ak chcete nastaviť časovače pre určité dni v týždni, 

vyberte stlačením tlačidla n položku Date a potom 

stlačením tlačidla MENU zmeňte položku Date na 

Days. Vyberte dni v týždni, v ktorých sa má časovač 

aktivovať. Sú zobrazené všetky dni v týždni od 

pondelka (písmeno M – Monday). Tlačidlo n slúži 

na prechádzanie dní a tlačidlo p na odobratie 

nežiadúcich dní. Po zobrazení všetkých 

požadovaných dní v týždni stlačte tlačidlo GO. 

Zvýrazní sa položka OK. 

> Po zadaní všetkých potrebných údajov stlačením 

tlačidla GO uložte nastavenie časovača…

> …alebo stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky 

ponuky bez uloženia. 

Ak nechcete zmeškať určitý televízny 

program alebo sa potrebujete ráno 

nechať zobudiť, môžete použiť funkciu 

časovaného prehrávania. Časované 

vypnutie môžete použiť na automatické 

vypínanie systému BeoVision 4 po 

odchode do práce. 

Môžete zadať až osem nastavení 

časovača. Všetky nastavenia je možné 

zobraziť. Nastavenie časovačov v 

zobrazenom zozname môžete 

upravovať alebo odstrániť. 

Ak je systém BeoVision 4 pomocou 

kábla Master Link prepojený s audio- 

alebo videosystémom Bang & Olufsen, 

funkciu časovaného prehrávania alebo 

vypnutia je možné používať aj s týmto 

systémom. 

Ak chcete zadať nastavenie časovača, 

skontrolujte, či sú zabudované hodiny 

nastavené na správny čas. Ďalšie 

informácie nájdete v kapitole 

„Nastavenie času a dátumu” na strane 38. 

Systém vypisuje nasledujúce položky: 

 Jan… Január Jul… Júl

 Feb… Február Aug… August

 Mar… Marec Sep… September

 Apr… Apríl Oct… Október

 May… Máj Nov… November

 Jun… Jún Dec… December

 Mon… Pondelok

 Tue… Utorok

 Wed… Streda

 Thu… Štvrtok

 Fri… Piatok

 Sat… Sobota

 Sun… Nedeľa

Automatické spustenie a vypnutie systému BeoVision 4

Časované prehrávanie a časované 

vypnutie

Systém BeoVision 4 môže byť nastavený tak, aby sa 

automaticky zapol a vypol v určený čas a deň alebo 

aby sa vypínal a zapínal každý týždeň v rovnaký čas 

a deň.  

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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POZNÁMKA! Nastavenie pre systém BeoVision 4 

v prepojenej miestnosti je nutné realizovať 

prostredníctvom systému hlavnej miestnosti. 



Časované prehrávania podľa teletextu

Nastavenie časovaného prehrávania je možné 

programovať aj podľa teletextu.

Zobrazenie, úprava alebo odstránenie 

časovača

Zobrazte zoznam na obrazovke so zadaným 

nastavením časovačov. Nastavenie časovačov v 

zobrazenom zozname môžete upravovať alebo 

odstrániť.

Aktivácia funkcie časovaného 

prehrávania

Aby sa nastavené časovače mohli spustiť, je treba 

aktivovať funkciu časovaného prehrávania. 

Zadanie nastavenia časovaného prehrávania podľa 

teletextu…

> Stlačením tlačidla MENU na zvýraznenej položke 

Start (spustenie) aktivujte teletext.

> Zadajte číslo požadovanej stránky teletextu.

> Po nájdení stránky stlačením tlačidla MENU spustite 

programovanie časovaného prehrávania. Kurzor 

zvýrazní prvý čas spustenia v zozname.

> Pomocou tlačidiel m a p presuňte kurzor na 

program, ktorého časované prehrávanie chcete 

nastaviť.

> Stlačením tlačidla GO potvrďte čas spustenia.

> Pomocou tlačidiel m a p prejdite na požadovaný 

čas ukončenia a stlačením tlačidla GO ho potvrďte.

> V hornej časti stránky teletextu sa zobrazí riadok s 

časom spustenia a ukončenia a položkou „OK?”.

> Stlačením tlačidla GO nastavenie časovaného 

prehrávania uložte.

Aktivácia funkcie časovaného prehrávania…

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Timer play.

> Stlačením tlačidla 2 aktivujte ponuku Activate timer.

> Pomocou tlačidla m alebo p zobrazte možnosť Yes. 

Ak chcete funkciu časovaného prehrávania vypnúť, 

vyberte položku No.

> Stlačením tlačidla GO uložte nastavenie 

časovaného prehrávania… 

> …alebo stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky 

ponuky bez uloženia. 

Ak systém BeoVision 4 prepojíte pomocou kábla 

Master Link s audio- alebo videozariadením Bang & 

Olufsen, môžete ho prostredníctvom ponuky Timer 

play zahrnúť alebo vylúčiť z funkcií časovača. Ak 

chcete napríklad, aby sa časované funkcie vzťahovali 

len na systém BeoVision 4, nastavte časovač systému 

BeoVision 4 na možnosť Yes a časovač audiosystému 

na možnosť OFF .

Ďalšie informácie o vypínaní a zapínaní časovača 

prehrávania pre pripojený audio- alebo videosystém 

Bang & Olufsen nájdete v príručke dodanej s príslušným 

produktom. 

Zobrazenie, úprava alebo odstránenie nastavenia 

časovača…

> Stlačením tlačidla MENU na zvýraznenej položke 

Source (zdroj) alebo Pr (program) v ponuke Set timer 

zobrazíte aktuálny register časovačov obsahujúci už 

skôr zadané nastavenia časovačov.

> Pomocou tlačidiel p a m prejdite v zozname na 

nastavenie, ktoré chcete upraviť alebo odstrániť.

> Ak chcete nastavenie upraviť, stlačte tlačidlo GO a 

postupujte popísaným spôsobom.

> Ak chcete nastavenie odstrániť, stlačte tlačidlo 

MENU. Dátum sa nahradí položkou Clear?.

> Stlačením tlačidla GO môžete nastavenie odstrániť 

alebo ho stlačením tlačidla EXIT zachovať.
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Ovládanie zariadenia set-top box

Zabudovaný ovládač zariadenia Set-top 

Box Controller funguje ako rozhranie medzi 

zvoleným zariadením set-top box a 

ovládačom Beo4. Ak zapojíte do systému 

zariadenia set-top box, môžete pomocou 

diaľkového ovládača Beo4 sprístupniť 

programy a funkcie, ktoré toto zariadenie 

ponúka.

Ďalšie informácie o zapojení a registrácii 

zariadenia set-top box nájdete v kapitole 

„Zapojenie doplnkového vybavenia” na 

strane 18 v Referenčnej príručke a tiež 

v kapitole „Registrácia a používanie 

doplnkového videozariadenia” na strane 32. 

Ponuka ovládača zariadenia Set-top Box 

Controller

Niektoré tlačidlá z diaľkového ovládača zariadenia 

set-top box nie sú na diaľkovom ovládači Beo4 

ihneď dostupné. Ak chcete zistiť, ktoré tlačidla 

diaľkového ovládača Beo4 aktivujú špeciálne 

služby a funkcie zariadenia set-top box, zobrazte na 

obrazovke ponuku ovládača zariadenia Set-top Box 

Controller. 

Ak je zariadenie set-top box 

zaregistrované ako STB (DTV)…

Stlačením tlačidla zapnite 

zariadenie set-top box

Ak je zariadenie set-top box 

zaregistrované ako STB (V.AUX)…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku V.AUX

Stlačením tlačidla zapnite 

zariadenie set-top-box

Potom

Stlačením tlačidla aktivujte ponuku 

ovládača zariadenia Set-top Box 

Controller

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré 

aktivuje požadovanú funkciu…

…alebo aktivujte funkciu stlačením 

niektorého z farebných tlačidiel

Ak je zariadenie set-top box zvolené 

ako zdroj, zobrazíte hlavnú ponuku 

systému dvojitým stlačením tlačidla 

MENU. 

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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Ukážka ponuky ovládača zariadenia Set-top Box 

Controller. Tlačidlá diaľkového ovládača Beo4 sú 

zobrazené v ľavej časti a tlačidlá ovládača zariadenia 

set-top box v pravej časti ponuky. 



Univerzálne ovládanie pomocou 

diaľkového ovládača Beo4

Ak viete, ktoré tlačidlá aktivujú príslušné funkcie, 

môžete požadovanú funkciu vyvolať bez aktivácie 

ponuky ovládača zariadenia Set-top Box Controller.

Použitie vlastnej ponuky zariadenia 

set-top box

Po aktivácii zariadenia set-top box môžete jeho 

ponuky (napríklad ponuku Program Guide) ovládať 

pomocou diaľkového ovládača Beo4.

Ak je príslušné zariadenie set-top 

box aktivované…

Stlačte tlačidlo GO a následne 

číselné tlačidlo, ktoré aktivuje 

požadovanú funkciu

Stlačte tlačidlo GO a potom 

pomocou tlačidiel m a p 

programy prechádzajte priamo

V závislosti od zapojeného 

zariadenia set-top box vyvoláte 

stlačením a podržaním tlačidla GO 

ponuku Program guide alebo 

položku „Now/Next”

Ak je zobrazená vlastná ponuka 

zariadenia set-top box…

Pomocou tlačidla posúvajte kurzor 

nahor alebo nadol

Pomocou tlačidiel posúvajte kurzor

Dvojitým stlačením tlačidla vyberte 

a aktivujte funkciu

Stlačte tlačidlo GO a potom 

pomocou tlačidiel l a n 

prechádzajte stránky ponuky alebo 

zoznamy programov

Stlačením tlačidla ukončíte ponuky 

alebo obnovíte predchádzajúcu 

ponuku

Stlačením tlačidla ukončíte ponuky 

alebo spustíte alebo ukončíte 

rôzne režimy (napríklad rádio)

Farebné tlačidlá používajte podľa 

označenia v ponukách zariadenia 

set-top box

V závislosti od zapojeného zariadenia 

set-top box môže byť nutné na 

obnovenie predchádzajúcej ponuky 

namiesto tlačidla STOP dvakrát 

stlačiť tlačidlo EXIT. 

Obsluha zariadenia set-top box v 

prepojenej miestnosti

Ak je zariadenie set-top box pripojené 

k televíznemu prijímaču v hlavnej miestnosti, 

môžete ho ovládať z televízie v prepojenej 

miestnosti. Ponuku ovládača zariadenia Set-top Box 

Controller však na obrazovke televízie v prepojenej 

miestnosti nie je možné zobraziť. 

Ak je zariadenie set-top box 

zaregistrované ako STB (DTV)…

Stlačením tlačidla zapnite 

zariadenie set-top box v hlavnej 

miestnosti

Ak je zariadenie set-top box 

zaregistrované ako STB (V.AUX)…

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku V.AUX

Stlačením tlačidla zapnite 

zariadenie set-top box v hlavnej 

miestnosti

Stlačením tlačidla vyberte funkciu…

…potom stlačte číselné tlačidlo, 

ktoré požadovanú funkciu aktivuje

Aktivujte funkciu stlačením 

niektorého z farebných tlačidiel

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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Systém ochrany kódom PIN

Aktivácia systému ochrany kódom PIN 

nie je povinná. Odstránením 

nastaveného kódu sa systém ochrany 

kódom PIN deaktivuje. 

Zmyslom kódu PIN je znemožniť 

normálne používanie systému 

BeoSystem 2 osobám, ktoré kód PIN 

nepoznajú. 

Po vypojení systému BeoSystém 2 z 

elektrickej siete na dlhšie než 15 až 30 

minút sa systém ochrany kódom PIN 

aktivuje. 

Po opätovnom zapojení a zapnutí sa 

systém BeoSystem 2 za štyri minúty 

automaticky vypne. Ak zadáte kód PIN, 

systém BeoSystem 2 sa vráti do 

normálneho režimu. 

Ak je systém ochrany kódom PIN aktívny, 

nie je možné systém po opätovnom 

zapojení do elektrickej siete okamžite 

zapnúť. Je nutné počkať približne 30 

sekúnd a zapnutie zopakovať. 

Ak nastavený kód stratíte alebo 

zabudnete, požiadajte predajcu 

produktov Bang & Olufsen o hlavný kód, 

ktorým je možné pôvodný kód PIN 

odstrániť. 

Aktivácia systému ochrany kódom PIN Zmena alebo odstránenie nastaveného 

kódu PIN

So zapnutým systémom…

Stlačením tlačidla aktivujte hlavnú 

ponuku

Stlačte dvakrát tlačidlo l a potom 

tlačidlo STOP. Na obrazovke sa 

zobrazí ponuka Pincode

Pomocou číselných tlačidiel 

ovládača Beo4 zadajte požadovaný 

štvormiestny kód

Po prvom zadaní kódu presuňte 

kurzor stlačením tlačidla na 

možnosť Confi rm pincode

Znovu zadajte kód. Ak nie sú oba 

zadané kódy rovnaké, obsah polí sa 

vymaže a zadanie kódu je nutné 

zopakovať

Stlačením tlačidla kód uložte

Zrušenie zadávania kódu…

Stlačením tlačidla zrušte zadaný 

kód. Obsah vstupných polí sa 

vymaže

So zapnutým systémom…

Stlačením tlačidla aktivujte hlavnú 

ponuku

Stlačte dvakrát tlačidlo l a potom 

tlačidlo STOP. Systém BeoSystem 2 

požiada o kód PIN

Zadajte príslušný kód PIN

Ak nie je zadaný kód správny, 

obsah polí sa vymaže a zadanie 

kódu je nutné zopakovať

Po zadaní správneho kódu PIN sa v 

ponuke Pincode zobrazí otázka, či 

chcete aktuálny kód odstrániť 

alebo či chcete zadať nový kód

Ak chcete kód odstrániť, stlačte 

tlačidlo 1. Ak chcete zadať nový 

kód, stlačte tlačidlo 2

Zadajte nový kód

Po prvom zadaní nového kódu 

presuňte kurzor stlačením tlačidla 

na možnosť Confi rm pincode

Znovu zadajte nový kód

Stlačením tlačidla nový kód uložte

Zrušenie zadávania kódu PIN…

Stlačením tlačidla zrušte zadaný 

kód. Obsah vstupných polí sa 

vymaže

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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POZNÁMKA! Kód môžete zmeniť maximálne päťkrát 

v priebehu troch hodín. 



Použitie kódu PIN

Ak systém BeoSystem 2 odpojíte z elektrickej siete 

na dlhšie než 15 až 30 minút, systém BeoSystem 2 

vás vyzve po opätovnom zapnutí o zadanie kódu 

PIN. Systém pravdepodobne nebude možné 

okamžite zapnúť. Počkajte približne 30 sekúnd a 

zapnutie zopakujte.

Čo robiť, ak zabudnete kód PIN 

Obráťte sa na predajcu produktov Bang & Olufsen 

a požiadajte ho o päťmiestny hlavný kód.

Zapnutie systému BeoSystem 2…

Systém BeoSystem 2 požiada o kód 

PIN

Zadajte príslušný kód PIN

Po zadaní poslednej číslice sa 

zobrazí obraz

Ak zadáte nesprávny kód, zobrazí 

sa údaj ERROR. Znovu zadajte kód

Zrušenie zadávania kódu…

Stlačením tlačidla zrušte zadaný 

kód. Obsah vstupných polí sa 

vymaže

Po piatich nesprávnych pokusoch sa 

systém BeoSystem 2 na tri hodiny 

vypne – v priebehu troch hodín sa 

nedá používať.

Po získaní hlavného kódu…

Keď systém BeoSystem 2 požiada o 

zadanie kódu PIN, stlačením a 

podržaním tlačidla l zobrazte pole 

pre hlavný kód

Zadaním päťmiestneho čísla sa 

deaktivuje nastavený kód PIN a 

aktivuje systém BeoSystem 2. 

Zobrazí sa položka DELETED

Opakované použitie systému 

ochrany kódom PIN…

Postupujte podľa pokynov na 

aktiváciu systému ochrany kódom 

PIN

PIN  _ _ _ _

0 – 9
PIN  * * _ _

 
PIN  * * * *

ERROR

PIN  _ _ _ _

STOP

PIN  _ _ _ _

l

PIN_ _ _ _ _

0 – 9
DELETED
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Ladenie televíznych kanálov, 26 

 • Vyhľadanie dostupných kanálov

 • Pridanie nových kanálov

Úprava naladených televíznych kanálov, 28 

 • Úprava naladených televíznych kanálov

 • Presunutie naladených kanálov

 • Pomenovanie naladených kanálov

 • Odstránenie naladených kanálov

Registrácia doplnkového videozariadenia, 32

 • Aké zariadenia sú pripojené? 
 • Výber zariadenia set-top box 

Úprava nastavenia obrazu a zvuku, 35

 • Úprava jasu, farieb a kontrastu,

 • Úprava hlasitosti, basov, výšok a zosilnenia

Zobrazenie názvu aktívneho zvukového systému, 37

Nastavenie času a dátumu, 38

Nastavenie predvolieb a ladenia

Táto kapitola obsahuje informácie o 

ladení a pridávaní nových televíznych 

kanálov, ich úprave a zadávaní vlastných 

nastavení obrazu a zvuku. 

Informácie o inštalácii systému a 

zapojení doplnkových videozariadení 

nájdete v kapitole „Umiestnenie, 

zapojenie a údržba” na strane 4 v 

Referenčnej príručke. 
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Ladenie televíznych kanálov

Systém BeoVision 4 môže televízne 

kanály vyhľadávať automaticky. 

V systéme je možné nastaviť až 99 

rôznych televíznych kanálov s vlastným 

číslom a každému z nich prideliť 

jedinečný názov. 

Môžete ladiť nové alebo opakovane 

ladiť odstránené kanály. 

Ak ladíte kanály prostredníctvom 

ponuky Add program, doteraz naladené 

kanály zostávajú bez zmeny. Táto 

vlastnosť umožňuje zachovanie názvov 

kanálov, ich poradie v televíznom 

zozname a prípadných špeciálnych 

nastavení, ktoré boli pre príslušné kanály 

uložená (napríklad nastavenie dekodéra 

a vysielacieho systému). 

Vyhľadanie dostupných kanálov

Pri prvom nastavovaní systému BeoVision 4 môžete 

naladiť televízne kanály, ktoré sú v danej oblasti 

dostupné, prostredníctvom ponuky TV tuning. 

Systém BeoVision 4 vyhľadá dostupné kanály a 

uloží ich podľa čísel a názvov. 

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku TV 

tuning.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Auto tuning. 

Zobrazí sa pole Freq (kmitočet) a Pr (program).

> Stlačením tlačidla m začnete automatické ladenie. 

Obsah polí Freq a Pr ukazuje priebeh ladenia.

Po naladení môžete kanály v televíznom zozname 

premenovať, odstraňovať alebo môžete meniť ich 

poradie. Tento zoznam sa zobrazí aj vtedy, ak v priebehu 

ladenia stlačíte tlačidlo STOP. Ďalšie informácie o 

úpravách televízneho zoznamu nájdete v kapitole 

„Úprava naladených televíznych kanálov” na strane 28.

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr
210 12
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Pridanie nových kanálov

Do televízneho zoznamu môžete ľubovoľne 

pridávať nové alebo odstránené televízne kanály. 

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku TV 

tuning.

> Stlačením tlačidla 2 aktivujte ponuku Add program.

> Stlačením tlačidla m začnete pridávanie nových 

kanálov. Pole Freq (kmitočet) a Pr (program) 

zobrazujú priebeh ladenia.

> Stlačením tlačidla STOP pridávanie nových kanálov 

zastavíte. Televízne kanály môžete následne v 

zozname presúvať, premenovávať alebo 

odstraňovať (pozrite kapitolu „Úprava naladených 

televíznych kanálov” na strane 28.

> Až budú všetky požadované kanály naladené, 

pomenované a zoradené, stlačte tlačidlo EXIT. 

TV tuning

1 Edit TV list

2 Add program

3 Auto tuning

4 Manual tuning

Freq Pr 
210 12
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Úprava naladených televíznych kanálov

Naladené televízne kanály môžete 

kedykoľvek upraviť alebo k nim pridať 

kanály, ktoré sa neuložili počas 

automatického ladenia. 

Môžete tiež zadávať nastavenie ešte 

pred tým, než daný kanál naladíte. K 

týmto nastaveniam patrí zvolený 

vysielací systém (pre určitý typ kanálov) 

alebo možnosť automatického zapnutia 

pripojeného dekodéra pri každom 

prepnutí na príslušný kanál. 

V zozname kanálov je možné okrem 

toho realizovať zmeny typu 

premenovania a presunutia kanála. 

Môžete tiež odstrániť všetky nepotrebné 

kanály, čím sa skráti čas potrebný na 

prepínanie kanálov. 

Ak sa zobrazí v ponuke položka „System”, skontrolujte 

pred začiatkom ladenia, či je zobrazený správny 

vysielací systém:

 B/G… – PAL/SECAM B/G

I… – PAL I

L… – SECAM L

M… – NTSC M

D/K… – PAL/SECAM D/K

V závislosti od typu televízneho prijímača nemusia byť 

všetky tieto možnosti dostupné.

V prípade, že kanál vysiela v dvoch jazykoch a chcete oba 

tieto jazyky používať, môžete kanál uložiť dvakrát, vždy s 

iným jazykom. 

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku TV 

tuning.

> Stlačením tlačidla 4 aktivujte ponuku Manual tuning.

> Pomocou tlačidiel l a n prechádzajte položky 

ponuky a tlačidlami m a p zobrazte možnosti pre 

každú z položiek. Stlačením tlačidla m na položke 

Freq (kmitočet) sa spustí automatické hľadanie 

kanála. Pomocou číselných tlačidiel diaľkového 

ovládača Beo4 je možné zadávať číselné hodnoty. 

Na zadávanie názvu slúžia tlačidlá m a p na 

zobrazenie požadovaného znaku. Stlačením tlačidla 

n prejdite na ďalší znak.

> Ak chcete zobraziť viac možností, presuňte kurzor 

pomocou tlačidla n na položku More a stlačte 

tlačidlo GO. Ak nastavíte položku Decoder na 

možnosť On, Dec1 alebo Dec2, môžete so stlačením 

tlačidla GO vrátiť na predchádzajúcu ponuku a 

začať ladenie kódovaných kanálov. 

> Po naladení kanála môžete vybrať aj požadovaný 

zvukový systém. Tlačidlá m a p slúžia na 

prepínanie medzi aktuálne vysielanými zvukovými 

režimami alebo na jemné ladenie kanála.

> Po zadaní všetkých požadovaných nastavení stlačte 

tlačidlo GO… 

> …alebo stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky 

ponuky bez uloženia.

Úprava naladených televíznych kanálov

Televízne kanály môžete ukladať s vlastnými číslami 

programov. Jemné ladenie príjmu daného kanála, 

indikácie kódovaných kanálov a výber 

zodpovedajúcich typov zvuku pre jednotlivé 

kanály. 

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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Presunutie naladených kanálov

Môžete zmeniť poradie, v ktorom sa kanály 

zobrazujú v televíznom zozname a pri prepínaní. 

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku 

TV tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku 

Edit TV list.

> Tlačidlá p a m slúžia na prechádzanie zoznamu 

kanálov.

> Po nájdení kanála určeného na presunutie 

stlačením tlačidla n vytiahnite príslušný kanál zo 

zoznamu.

> Kanál presuniete na novú polohu pomocou 

tlačidiel p a m alebo zadaním čísla novej polohy.

> Stlačením tlačidla l vložíte kanál späť do zoznamu. 

Ak nahradí kanál na novej polohe iný kanál, je tento 

nahradený kanál odobraný zo zoznamu a môže byť 

umiestnený inam.

> Po presunutí všetkých požadovaných kanálov 

stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky ponuky. 

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 

29



>> Úprava naladených televíznych kanálov 

Pomenovanie naladených kanálov

Ak je to možné, systém BeoVision 4 automaticky 

pomenuje kanály naladené pri automatickom 

ladení. Tieto názvy však môžete kedykoľvek zmeniť. 

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku TV 

tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Edit 

TV list.

> Tlačidlá p a m slúžia na prechádzanie zoznamu 

kanálov.

> Nájdite kanál, ktorý chcete premenovať, a stlačte 

tlačidlo GO. Kurzor sa umiestni na prvý znak názvu 

kanála.

> Tlačidlá l a n slúžia na prechádzanie znakov a 

tlačidlá m a p na výber jednotlivých znakov.

> Stlačením tlačidla GO uložte názov a znovu 

zobrazte zoznam…

> …alebo stlačením tlačidla STOP prejdite späť do 

zoznamu bez uloženia názvu.

> Stlačením tlačidla EXIT ukončíte všetky ponuky.

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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Odstránenie naladených kanálov

Z televízneho zoznamu môžete odstrániť všetky 

naladené kanály, ktoré nepotrebujete. 

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku TV 

tuning.

> Ďalším stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Edit 

TV list.

> Tlačidlá p a m slúžia na prechádzanie zoznamu 

kanálov.

> Nájdite kanál, ktorý chcete odstrániť, a stlačte 

tlačidlo MENU. Vedľa názvu kanála sa zobrazí 

položka Del?.

> Stlačením tlačidla GO kanál odstráňte…

> …alebo stlačením tlačidla STOP prejdite späť do 

zoznamu bez odstránenia kanála.

> Stlačením tlačidla EXIT ukončíte všetky ponuky.

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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Ak zapojíte do systému BeoSystem 2 

doplnkový zdroj videa alebo 

videozariadenia, je treba príslušné 

zariadenia zaregistrovať v ponuke 

Connections. 

Podľa nastavení vybraných v ponuke 

Connections systém BeoSystem 2 

rozpoznáva pripojené zariadenia. 

Informácie o spôsobe pripojenia 

prídavných zariadení nájdete v 

Referenčnej príručke v kapitole 

„Zapojenie doplnkového zariadenia” na 

strane 18 a v kapitole „Panely zásuviek” 

na strane 9. 

Ak bolo doplnkové zariadenie zapojené 

uvedeným spôsobom a zaregistrované 

v ponuke Connections, môžete ho 

ovládať pomocou diaľkového ovládača 

Beo4. 

Registrácia doplnkového videozariadenia

Zariadenia, ktoré je možné zapojiť do 

jednotlivých zásuviek

V.Mem 

 V.Mem… pre videorekordér Bang & Olufsen

 DVD... pre prehrávač DVD

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

 None… pre prípad, že nie je pripojené žiadne 

zariadenie

AV

 DVD… pre prehrávač DVD

 DVD (YPbr)… pre prehrávač DVD pripojený k 

zásuvke VGA-IN

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

 V.AUX… pre ďalšie zariadenie

 Non B&O V.TP2… pre videorekordér iného výrobcu 

než Bang & Olufsen

 DVD2… pro druhý prehrávač DVD alebo 

videorekordér

 DVD2 (YPbr)… pre druhý prehrávač DVD alebo 

videorekordér pripojený k zásuvke VGA-IN

 S-VHS V.TP2… pre videorekordér Super-VHS

 Decoder(2)… pre druhý dekóder; primárny dekóder 

zapojte do zásuvky DECODER

 None… pre prípad, že nie je pripojené žiadne 

zariadenie

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku. 

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup. 

> Stlačením tlačidla 4 aktivujte ponuku Connections. 

> Pomocou tlačidla n vyberte príslušnú zásuvku. 

> Pomocou tlačidiel m a p nájdete v zozname 

dostupných typov zariadenia, ktoré ste pripojili. Ak 

nie sú pripojené žiadne zariadenia, vyberte 

možnosť None. 

> Po zvolení typov zariadenia uložte stlačením 

tlačidla GO realizované nastavenie… 

> …alebo stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky 

ponuky bez uloženia. 

Aké zariadenia sú pripojené? 

Registrácia zariadenia zapojeného do systému 

BeoSystem 2 umožňuje jeho aktiváciu pomocou 

diaľkového ovládača 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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*POZNÁMKA: Vyberte možnost’. (DTV) pre primárne 

zariadenie set-top box a (V.AUX) alebo (AUX) pre 

sekundárne zariadenie set-top box.



Decoder 

 Decoder(1)… primárny dekodér alebo expandér

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

 STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)… pre zariadenie 

set-top box pripojené k zásuvke VGA-IN*

 STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)… pre zariadenie 

set-top box pripojené k zásuvke DVI systému 

BeoVision 4

 PC (DVI)… pre počítač pripojený k zásuvke DVI 

systému BeoVision 4

 PC (VGA)… pre počítač pripojený k zásuvke VGA-IN 

systému

 V.AUX… pre zariadenie iného výrobcu než Bang & 

Olufsen

 Non B&O V.TP2… pre videorekordér iného výrobcu 

než Bang & Olufsen

 None… pre prípad, že nie je pripojené žiadne 

zariadenie

Zoznam zariadení set-top box…

> Pomocou tlačidla p môžete v zozname posúvať 

kurzor smerom nadol.

> Príslušný typ zariadenia set-top box vyberte 

stlačením tlačidla GO. 

Nastavenie zariadenia set-top box…

Pri registrácii zariadenia set-top box v ponuke 

Connections je možné tiež vybrať čas na nastavenie 

položky Auto Standby určenej pre zariadenie set-top 

box. To znamená, že môžete určiť, kedy sa zariadenie 

set-top box automaticky prepne do pohotovostného 

režimu.

Možnosti:

After 0 min… zariadenie set-top box sa prepne do 

pohotovostného režimu ihneď po zvolení iného 

zdroja.

After 30 min… zariadenie set-top box sa prepne do 

pohotovostného režimu po 30 minútach od 

zvolenia iného zdroja*.

At TV Standby… zariadenie set-top box sa prepne do 

pohotovostného režimu po prepnutí televízneho 

prijímača do pohotovostného režimu.

Never… funkcia automatického prepnutia zariadenia 

set-top box do pohotovostného režimu bude 

neaktívna.

*Ak televízor prepnete do pohotovostného režimu pred 

uplynutím 30 minút, do tohto režimu sa prepne i 

zariadenie set-top box.

Výber zariadenia set-top box 

Po registrácii zariadenia set-top box v ponuke 

Connections sa zobrazí zoznam zariadení set-top 

box, ktoré je možné vybrať. 

V prípade, že sú všetky zásuvky obsadené, môžete druhé 

zariadenie set-top box zapojiť do zásuvky pre 

videokameru. Ďalšie informácie získate v kapitole 

„Pripojenie zariadenia set-top box alebo dekodéra” na 

strane 19–21 v Referenčnej príručke.

  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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>> Registrácia a používanie doplnkového videozariadenia

Stlačením zapnite videorekordér

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku DVD2*

Stlačením zapnite druhý 

videorekordér

Opakovaným stlačením tlačidla 

zobrazte na diaľkovom ovládači 

Beo4 položku V.AUX

Stlačením zapnite zdroj 

zaregistrovaný ako V.AUX, napríklad 

zariadenie set-top box

Aby sa na diaľkovom ovládači Beo4 

mohli zobraziť položky V.AUX či DVD2, 

je nutné pridať ich do zoznamu 

funkcií diaľkového ovládača Beo4. 

Ďalšie informácie nájdete v 

Referenčnej príručke na strane 32 v 

kapitole „Prispôsobenie diaľkového 

ovládača Beo4”.

*Vyberte položku „DVD2” pre zdroje 

zaregistrované v ponuke Connections 

ako „DVD2”, „S-VHS V.TP2” alebo

„Non-B&O V.TP2”.

V MEM

LIST
DVD2

GO

LIST
V. AUX

GO

Prístup k doplnkovému 

videozariadeniu

Niektoré pripojené zariadenia sa dajú 

obsluhovať prostredníctvom diaľkového 

ovládača Beo4.
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Úprava jasu, farieb alebo kontrastu…

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Picture.

> Pomocou tlačidiel l a n môžete prechádzať 

položky v ponuke.

> Tlačidla m a p slúži na úpravu nastavení príslušnej 

položky.

> Ak chcete vykonané nastavenie zachovať do 

okamihu vypnutia systému BeoVision 4, stlačte 

tlačidlo EXIT…

> …alebo stlačením tlačidla GO vykonané nastavenie 

uložíte natrvalo.

Na zdrojoch videa pracujúcich so signálom NTSC je 

možné upraviť tiež štvrtú možnosť, TINT (farebný odtieň 

teda nádych). 

Úprava jasu, farieb alebo kontrastu

Na nastavenie obrazu slúži ponuka Picture. 

Východiskové nastavenie obrazu a 

zvuku predstavuje neutrálne hodnoty, 

ktoré vyhovujú väčšine situácií. Tieto 

nastavenia však môžete v prípade 

potreby upraviť podľa vlastného 

uváženia. 

Môžete upraviť jas, farby alebo kontrast. 

Nastavenie zvuku sa týka hlasitosti, 

hĺbok, výšok a zosilnenia. Ak zostava 

obsahuje aj subwoofer BeoLab 2, 

môžete upraviť i jeho hlasitosť.

Nastavenie obrazu a zvuku je možné 

uložiť dočasne (do okamihu vypnutia 

systému BeoVision 4) alebo trvale. 

Informácie o zmene formátu obrazu 

nájdete v kapitole „Domáce kino” na 

strane 10. 

Úprava nastavenia obrazu a zvuku

Setup

1 Tuning

2 Sound

3 Picture

4 Connections

5 Menu

6 Clock

Brilliance Colour Contrast
32 32 20
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Zmena hlasitosti, basov, výšok alebo zosilnenie…

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup.

> Stlačením tlačidla 2 aktivujte ponuku Sound*.

> Stlačením tlačidla GO aktivujte ponuku Adjustment.

> Pomocou tlačidiel l a n môžete prechádzať 

položky ponuky.

> Tlačidla m a p slúži na úpravu nastavení príslušnej 

položky.

> Ak chcete vykonané nastavenie zachovať do 

okamihu vypnutí systému BeoVision 4, stlačte 

tlačidlo EXIT…

> …alebo stlačením tlačidla GO vykonané nastavenie 

uložíte natrvalo.

Obsah ponuky „Sound” je závislý od počtu pripojených 

reproduktorov. 

Úprava hlasitosti, basov, výšok alebo 

zosilnenia

Pomocou ovládača Beo4 môžete kedykoľvek 

upraviť hlasitosť, vybrať kombináciu reproduktorov 

alebo upraviť ich vyváženie a nemusíte aktivovať 

žiadnu ponuku. Na úpravu basov, výšok alebo 

zosilnenie je však nutné aktivovať ponuku Sound. 

>> Úprava nastavenia obrazu a zvuku

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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*POZNÁMKA! Ponuka Sound umožňuje trvalú 

kalibráciu reproduktorov v rámci systému 

priestorového zvuku. Ďalšie informácie nájdete v 

kapitole „Reproduktorový systém – priestorový zvuk” na 

strane 13 v Referenčnej príručke. 



Zobrazenie názvu aktívneho zvukového systému

Modul priestorového zvuku v televízore 

umožňuje zobrazenie informácií o 

aktívnom zvukovom systéme pre práve 

sledovaný zdroj alebo program. 

Zvukový systém tvorí integrovanú časť 

programu alebo napríklad disku DVD. 

Vzhľadom k tomu, že je použitý zvukový 

systém do televízneho prijímača 

prenášaný poskytovateľom signálu, nie 

je možné zmeniť ho v tejto ponuke. 

Signál daného zvukového systému 

môže automaticky zapnúť kombináciu 

reproduktorov, ktorá je pre daný systém 

považovaná za optimálnu. Automaticky 

vybraná kombinácia reproduktorov nie 

je povinná. Ďalšie informácie nájdete v 

kapitole „Domáce kino” na strane 10.  

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku. 

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup. 

> Stlačením tlačidla 2 aktivujte ponuku Sound. 

> Stlačením tlačidla 6 aktivujte ponuku Sound system. 

Zobrazí sa aktuálny zvukový systém. Ak nie je 

aktívny zvuk vo formáte Dolby, zobrazí sa položka 

Mono/Stereo. 

> Stlačením tlačidla EXIT ukončíte všetky ponuky. 

V tejto ponuke sa môžu zobraziť nasledujúce 

zvukové systémy: Dolby Digital, Dolby Surround 

Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby 

Surround Pro Logic, Mono/Stereo a 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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Nastavenie času a dátumu

Systém BeoVision 4 obsahuje hodiny, 

ktoré na požiadanie ukazujú presný čas. 

Tieto hodiny zabezpečujú presnú 

činnosť funkcií, napríklad časované 

zapnutie a vypnutie systému 

BeoVision 4 alebo časované nahrávanie 

určeného programu na pripojenom 

videorekordéri BeoCord V 8000. 

Najjednoduchší spôsob nastavenia 

hodín je synchronizácia s teletextovou 

službou niektorého z naladených 

kanálov realizovaná v ponuke Clock. Ak 

zvolíte synchronizáciu hodín, prebehne 

na základe teletextovej služby aktuálne 

sledovaného kanála. Ak nie je dostupná 

žiadna teletextová služba, môžete 

hodiny nastaviť ručne. 

Skratky mesiacov a dní v týždni

 Jan… Január Jul… Júl

 Feb… Február Aug… August

 Mar… Marec Sep… September

 Apr… Apríl Oct… Október

 May… Máj Nov… November

 Jun… Jún Dec… December

 Mon… Pondelok

 Tue… Utorok

 Wed… Streda

 Thu… Štvrtok

 Fri… Piatok

 Sat… Sobota

 Sun… Nedeľa

> Stlačením tlačidla MENU aktivujte hlavnú ponuku.

> Stlačením tlačidla 3 aktivujte ponuku Setup. 

> Stlačením tlačidla 6 aktivujte ponuku Clock. Ponuka 

Time je už zvýraznená. Ručné zadanie času je nutné 

len v prípade, že je položka Synch nastavená na 

možnosť No.

> Čas je možné zadať pomocou číselných klávesov 

diaľkového ovládača Beo4.

> Pomocou tlačidiel l a n môžete prechádzať 

položky ponuky.

> Tlačidlá m a p slúžia na zobrazenie možností pre 

príslušnú položku ponuky. Pomocou tlačidiel m a p 

prechádzajte kanály, kým sa nezobrazí názov 

aktuálneho kanála. 

> Stlačením tlačidla GO uložte nastavenie hodín a 

kalendára…

> …alebo stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky 

ponuky bez uloženia.

Ak sa hodiny v deň prechodu medzi zimným a letným 

časom automaticky neposunú, posuňte ju tak, že 

vyberiete kanál použitý pri pôvodnej synchronizácii. 

*Aby sa na diaľkovom ovládači Beo4 mohla zobraziť 

položka CLOCK, najskôr ju pridajte do zoznamu funkcií 

diaľkového ovládača. Ďalšie informácie získate v kapitole 

„Prispôsobenie diaľkového ovládača Beo4” na strane 32 v 

Referenčnej príručke. 

Pred synchronizáciou hodín podľa aktuálneho 

kanála skontrolujte, či tento kanál ponúka 

teletextové služby. 

Ak chcete na obrazovke aktivovať hodiny, zobrazte 

opakovaným stlačením tlačidla LIST na displeji 

diaľkového ovládača Beo4 položku CLOCK* a stlačte 

tlačidlo GO. Na obrazovke sa zobrazí časový údaj, 

ktorý po chvíli zmizne. 

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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Register

Časovač

Aktivácia funkcie časovaného prehrávania, 19 

Automatické spustenie a vypnutie systému 

BeoSystem 2, 18 

Časované prehrávanie podľa teletextu, 19

Nastavenie zabudovaných hodín, 38

Obsah ponuky Activate Timer, Referenčná príručka,

str. 35 

Obsah ponuky Set Timer, Referenčná príručka, str. 35

Zobrazenie, úprava alebo odstránenie časovača, 19

Dekóder

Panely zásuviek, Referenčná príručka, str. 9–12

Pripojenie dekódera AV alebo RF, Referenčná príručka, 

str. 21

Pripojenie dvoch dekóderov, Referenčná príručka,

str. 21

Diaľkový ovládač Beo4

Nastavenie diaľkového ovládača Beo4, Referenčná 

príručka, str. 32

Odobratie „tlačidla“ zo zoznamu diaľkového 

ovládača Beo4, Referenčná príručka, str. 33

Používanie diaľkového ovládača Beo4, 4

Predstavenie systému BeoVision 4 a diaľkového 

ovládača Beo4, 4

Presunutie špeciálneho „tlačidla“, Referenčná 

príručka, str. 33

Pridanie „tlačidla“ do zoznamu diaľkového 

ovládača Beo4, Referenčná príručka, str. 32

Prístup k doplnkovému videozariadeniu pomocou 

diaľkového ovládača Beo4, 34 

Výmena batérií v diaľkovom ovládači Beo4, 

Referenčná príručka, str. 8

Domáce kino

Obraz na celú obrazovku, 11 

Výber reproduktorov pre zvuk fi lmu, 10

Formát

Ako zvoliť formát obrazu, 11

Hodiny

Nastavenie zabudovaných hodín, 38 

Obsah ponuky Clock, Referenčná príručka, str. 39

Jazyk

Zmena typu zvuku alebo jazyka, 9

Kábel Master Link

Prenos zvuku a obrazu prostredníctvom 

technológie BeoLink, Referenčná príručka, str. 28

Systém BeoVision 4 v prepojenej miestnosti, 

Referenčná príručka, str. 30

Zapojenie a ovládanie audiosystému, Referenčná 

príručka, str. 26

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje spoločnosti Bang & Olufsen, 42

Kód PIN

Aktivácia systému ochrany kódom PIN, 22

Čo robiť, keď zabudnete kód PIN, 23 

Použitie kódu PIN, 23

Zmena alebo odstránenie kódu PIN, 22

Ladenie

Obsah druhej časti ponuky TV manual tuning, 

Referenčná príručka, str. 37

Obsah ponuky Add program, Referenčná príručka,

str. 36 

Obsah ponuky Auto tuning, Referenčná príručka,

str. 36

Obsah prvej časti ponuky TV manual tuning, 

Referenčná príručka, str. 37 

Odstránenie naladených kanálov, 31

Pomenovanie naladených kanálov, 30

Presunutie naladených kanálov, 29

Pridanie nových kanálov, 27

Úprava naladených kanálov, 28

Vyhľadanie dostupných kanálov, 26

Obraz

Obraz na celú obrazovku, 11 

Obraz v obraze, 14 

Obsah ponuky Picture, Referenčná príručka, str. 40

Úprava jasu, farieb a kontrastu, 35 
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>> Register

PPanely zásuviek

Čelný panel zásuviek systému BeoSystem 2, 

Referenčná príručka, str. 12

Ďalšie zásuvky, Referenčná príručka, str. 10

Panel zásuviek pre AV a anténu, Referenčná príručka, 

str. 9 

Panel zásuviek pre reproduktory a digitálne vstupy, 

Referenčná príručka, str. 10

Panel zásuvky pre plazmovú obrazovku, Referenčná 

príručka, str. 11 

Zapojenie doplnkového videozariadenia, Referenčná 

príručka, str. 18

Plazmová obrazovka

Manipulácia s obrazovkou, Referenčná príručka, str. 4 

Údržba, Referenčná príručka, str. 8

Zapojenie obrazovky do systému BeoSystem 2, 

Referenčná príručka, str. 7 

Zásuvky, Referenčná príručka, str. 9

Počítač PC

Pripojenie počítača PC, Referenčná príručka, str. 22

Prístup k počítaču PC, Referenčná príručka, str. 23

Registrácia počítača PC, Referenčná príručka, str. 23

Priestorový zvuk

Panel zásuviek pre reproduktory a digitálne vstupy, 

Referenčná príručka, str. 10

Reproduktorový systém – priestorový zvuk, 

Referenčná príručka, str. 13–17

Výber reproduktorov pre zvuk fi lmu, 10 

Prijímač infračerveného signálu

Ovládanie pomocou ovládača Beo4 – pripojenie 

prijímača infračerveného signálu, Referenčná 

príručka, str. 6

Pripojenie

Anténna prípojka a prípojka pre napájanie, 

Referenčná príručka, str. 7 

Audiosystém – zapojenie do systému BeoSystem 2, 

Referenčná príručka, str. 26

Čelný panel zásuviek systému BeoSystem 2, 

Referenčná príručka, str. 12

Dekodér – AV alebo RF, Referenčná príručka, str. 21

Dekodér – dva dekodéry, Referenčná príručka, str. 21

Doplnkové videozariadenia, Referenčná príručka,

str. 18

– Expandér AV 2, videorekordér, prehrávač DVD, 

videohra, videokamera, atď.  

Obsah ponuky Connections, Referenčná príručka,

str. 40

Panely zásuviek, Referenčná príručka, str. 9–12

Prepojenie, Referenčná príručka, str. 28

Pripojenie reproduktorov, Referenčná príručka, str. 14

Registrácia a používanie doplnkového 

videozariadenia, 32

Slúchadlá, Referenčná príručka, str. 12

Zapojenie obrazovky do systému BeoSystem 2, 

Referenčná príručka, str. 7

Zariadenie set-top box – alternatívne pripojenie, 

Referenčná príručka, str. 20

Zariadenie set-top box – pripojenie AV, Referenčná 

príručka, str. 19

Zariadenie set-top box – vysielač infračerveného 

signálu, Referenčná príručka, str. 19

Reproduktory

Kalibrácia hlasitosti, Referenčná príručka, str. 16 

Nastavenie východiskového režimu reproduktorov, 

Referenčná príručka, str. 17

Nastavenie vzdialenosti reproduktorov, Referenčná 

príručka, str. 15

Obsah ponuky Speaker distance, Referenčná príručka, 

str. 38

Obsah ponuky Speaker level, Referenčná príručka,

str. 38

Obsah ponuky Speaker mode, Referenčná príručka, 

str. 39

Obsah ponuky Speaker type, Referenčná príručka,

str. 38
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Výber reproduktorov pre zvuk fi lmu, 10 
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Slúchadlá

Čelný panel zásuviek systému BeoSystem 2, 

Referenčná príručka, str. 12

Systém BeoLink

Kmitočet prepojenia, Referenčná príručka, str. 29
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Prepojenie, Referenčná príručka, str. 28
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Teletext
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Aktualizované stránky teletextu, 16

Priamy prechod na stránku pomocou pamäte 

Fastext, 17

Teletext – veľký, zmiešaný a skrytý, 16

Uloženie obľúbených stránok teletextu – pamäťové 

stránky, 12 

Základné funkcie teletextu, 12

Televízne kanály

Obsah ponuky Edit TV list, Referenčná príručka, str. 36

Odstránenie naladených kanálov, 31

Pomenovanie naladených kanálov, 30

Presunutie naladených kanálov, 29

Pridanie nových kanálov, 27 

Úprava naladených kanálov, 28

Výber televízneho kanála, 8

Vyhľadanie dostupných kanálov, 26 

Zobrazenie zoznamu kanálov, 8  

Titulky

Aktivácia titulkov z teletextu, 13 

Údržba

Systém BeoVision 4, Referenčná príručka, str. 8
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Videokamera
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Registrácia zdroja HD, Referenčná príručka, str. 23

Zariadenie set-top box 

Alternatívne pripojenie zariadenia set-top box, 

Referenčná príručka, str. 20

Ovládanie zariadenia set-top box, 20

Ponuka ovládača zariadenia Set-top Box Controller, 
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Informácie pre používateľa…

Pri navrhovaní a vývoji produktov Bang & Olufsen 

venujeme mimoriadnu pozornosť potrebám 

používateľov a snažíme sa produkty vyrábať tak, 

aby sa dali jednoducho a pohodlne ovládať. 

Dúfame preto, že si nájdete čas a napíšete nám o 

svojich skúsenostiach so zakúpeným produktom 

Bang & Olufsen. Čokoľvek budete považovať za 

dôležité, či už pozitívne alebo negatívne, nám môže 

pomôcť v úsilí o vylepšenie našich produktov. 

Ďakujeme. 

Píšte na adresu: 

 Bang & Olufsen a/s 

 Customer Service 

 dept. 7205 

 Peter Bangsvej 15 

 DK–7600 Struer 

Faxujte na číslo: 

 Bang & Olufsen 

 Customer Service 

 +45 97 85 39 11 (fax) 

Alebo pošlete e-mail na adresu: 

 beoinfo1@bang-olufsen.dk 

Navštívte naše internetové stránky… 

 www.bang-olufsen.com

Tento produkt vyhovuje podmienkam 

stanoveným smernicami EHS č. 89/336 a 73/23. Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby Laboratories.  

„Dolby” a symbol dvojitého D sú obchodné známky 

spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverný a 

nepublikovaný text. 

Copyright 1992–1997. Všetky práva vyhradené. 

DTS a DTS Digital Surround sú registrované obchodné 

značky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia 

môžu by. bez upozornenia zmenené. 

3507457 0505 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
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