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Len pre zákazníkov z USA 
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované  
a uznané za vyhovujúce požiadavkám na 
digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 
pravidiel Americkej federálnej komisie pre 
telekomunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú 
navrhnuté pre poskytnutie rozumnej ochrany 
proti škodlivej interferencii v obytnej inštalácii. 
Toto zariadenie generuje, používa a môže 
vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je 
inštalované a používané v súlade s inštrukciami, 
môže spôsobiť škodlivú interferenciu 
rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené,  
že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej 
inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú 
interferenciu rádiovému alebo televíznemu 
príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím 
zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu 
korigovať jedným alebo viacerými  
z nasledovných opatrení: 
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie 

antény zabezpečujúcej príjem vysielania. 
– Zväčšite vzájomnú vzdialenosť medzi týmto 

zariadením a prijímačom. 
– Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky 

pripojenej na iný okruh ako je zásuvka, do 
ktorej je zapojený prijímač. 

– Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo 
kvalifikovaného rozhlasového/televízneho 
technika. 

Len pre zákazníkov z Kanady 
Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky 
požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie 
spôsobujúce interferenciu. 

VÝSTRAHA: Prístroj nevystavujte vplyvu 
dažďa alebo vlhkosti. Znížite tak riziko 
požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. 
Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani 
špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na 
zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, 
naplnené tekutinami, ako napr. vázy. 

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od 
napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od 
zásuvky na stene. Odpojené zariadenie 
zostane pripravené na prevádzku. 

Blesk so šípkou v rovnostrannom 
trojuholníku upozorňuje na prítomnosť 
neizolovaných elektrických častí pod 
krytom prístroja, ktorých napätie môže byť 
dostatočne silné na vznik nebezpečenstva 
zásahu osôb elektrickým prúdom. 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku 
upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité 
informácie o ovládacích prvkoch alebo 
informácie týkajúce sa údržby prístroja.  

UPOZORNENIE: Nesnímajte kryt 
prístroja ani jeho zadnú časť. 
Predídete tým riziku zásahu 
elektrickým prúdom. Zariadenie 
neobsahuje súčiastky opraviteľné 
používateľom. Servis prenechajte 
osobám kvalifikovaným pre servis. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Táto príručka obsahuje všetky 

relevantné informácie o pripojení, 

nastavení a používaní vašej plazmovej 

obrazovky so systémom BeoSystem 

spoločnosti Bang & Olufsen. 

Ak chcete obrazovku namontovať na 

držiak na stenu, ďalšie informácie 

získate v príručke, priloženej k držiaku. 

Táto kapitola obsahuje popis ako nastaviť 
obrazovku v usporiadaní systému 
BeoSystem. 
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– Obrazovka je navrhnutá výhradne pre 
vnútorné použitie v suchom, domácom 
prostredí v teplotnom rozmedzí 10–40º C 
(50–105º F). 

– Vo výškach s tlakom vzduchu nižším než 
833 hPa (približne 1500 metrov nad morom 
a vyššie) sa môže vyskytnúť skreslenie obrazu. 

– Na vrch obrazovky neklaďte žiadne 
predmety. 

– Pri dvíhaní obrazovku uchopte na hornej  
a dolnej hrane (alebo za príslušné rúčky - 
ak ich obraozvka má). Obrazovku vždy 
prenášajte vo zvislej polohe. 

–	 Obrazovka	nemôže	stáť	bez	opory.	Musíte	
ju	držať,	kým	nebude	pripevnená	k	držiaku	
na	stene	alebo	k	stojanu.	Používajte	výhradne 
odporúčané	stojany	a	nástenné	konzoly	
značky	Bang	&	Olufsen!	Predídete	tak	
možnému	zraneniu.	

–	 Pri montáži obrazovky k držiaku na stenu 
musí byť okolo všetkých strán obrazovky 
aspoň 10 centimetrov priestoru. 

– Obrazovku neskúšajte otvoriť. Ich 
otváranie zverte kvalifikovaným servisným 
pracovníkom. 

Uistite sa, že okolo obrazovky je primeraný 
priestor pre účely vetrania. Nezakrývajte zadné 
vetracie otvory, pretože to môže spôsobiť 
prehriatie obrazovky. 

Upozornenia 

1 Panely na pripojenie reproduktorov.  
Tieto zásuvky sa pri inštalácii obrazovky so 
systémom Bang & Olufsen nepoužívajú - 
namiesto nich použite zásuvky Power Link 
na systéme BeoSystem. 

2 Zásuvkové panely systému. 
3 Pripojenie sieťového napájania 

Z bezpečnostných dôvodov musíte elektrickú 
šnúru do viesť cez svorku (A). V opačnom prípade 
by sa kábel mohol uvoľniť zo zásuvky. 

Prehľad zásuvkových panelov 
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Pripojenia káblov 
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Prijímač infračerveného signálu: Na obrazovke 
sa nachádza zabudovaný IČ prijímač. Nie je preto 
nutné inštalovať oddelený IČ prijímač, ako je 
popísané v referenčnej príručke pre BeoSystem. 
Iba v prípade, že plátno pri použití projektora 
zakrýva zabudovaný IČ prijímač, musíte 
nainštalovať druhý IČ prijímač a pripojiť ho 	
k druhej zásuvke IR-IN na vašom systéme. 

Zapojenia realizujte, keď sú aj obrazovka aj 
váš systém BeoSystem odpojené od sieťového 
napájania. 

Obrazovku pripojte pomocou príslušných 
typov káblov. Pozrite sa na tento obrázok  
a do referenčnej príručky pre váš systém 
BeoSystem. Ak máte pochybností, obráťte  
sa na vášho predajcu Bang & Olufsen. 

Keď uskutočníte všetky zapojenia, pripojte 
váš systém k sieťovému napájaniu. Obrazovku 
(a systém BeoSystem) je možné celkom vypnúť 
iba ich odpojením od sieťového napájania. 
Avšak obrazovka je navrhnutá, aby zostávala 
v pohotovostnom režime - pripravená na 
použitie. 

Sieťový kábel je nutné upevniť páskami na káble. 	
V opačnom prípade by sa mohol uvoľniť zo zásuvky. 

Zásuvky na prednom paneli 
Zásuvkové panely na zadnej stene obrazovky 
obsahujú zásuvky pre pripojenie k systému 
BeoSystem a pripojenie k sieťovému napájaniu. 

Zásuvka s označením PC IN (uzavretá malým 
viečkom) sa nepoužíva v inštalácii so systémom 
Bang & Olufsen! 

SLOT 2 (Pripojenie DVI) 
Zásuvka pre pripojenie k zásuvke označenej 
DISPLAY 1 na systéme BeoSystem. 

SLOT 3 (Pripojenie IČ) 
Zásuvka pre pripojenie k zásuvke označenej IR 
IN (9-pinová) na systéme BeoSystem. 

SERIAL 
Zásuvka pre pripojenie k zásuvke označenej 
MONITOR na systéme BeoSystem. 

SLOT 1 SLOT 2

DVI-D IR

SLOT 3 PC  IN SERIAL

SERIAL DVI 
(SLOT 2)

IR
(SLOT 3)
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Ak vypnete televízor stlčením tlačidla 
pohotovostného režimu po tom ako uplynulo 
120 hodín používania od poslednej kalibrácie, 
na obrazovke sa pruh so zobrazí škálou sivej 
farby a z rámu televízora sa vysunie rameno 
so senzorom. Počas toho, ako vykonáva 
senzor kalibráciu sa bude farba pruhu meniť. 
Po skončení kalibrácie sa rameno so senzorom 
zatiahne a televízor sa vypne.

Postupnosť ručnej kalibrácie 

Auto Colour Management je dostupné  
v ponuke na obrazovke, keď je systém v režime 
televízora a bol	zapnutý	dlhšie,	než	dve	minúty. 

> Stlačením TV systém zapnete. 
> Stlačením Menu vyvolajte ponuku TV SETUP  

a stláčaním  zvýraznite položku OPTIONS. 
(Beo4: Použite ). 

> Stlačením stredného tlačidla vyvolajte ponuku 
OPTIONS a stláčaním  zvýraznite položku 
AUTO COLOUR MANAGEMENT. (Beo4: Stlačte 
GO a ). 

> Stlačením stredného tlačidla aktivujte ponuku 
AUTO COLOUR MANAGEMENT. (Beo4: Stlačte 
GO). Z ponuky zmizne text, senzorové rameno 
sa vysunie z rámu televízora a začne sa proces 
kalibrácie. Pás na obrazovke bude meniť farby. 
Keď sa kalibrácia dokončí, pás sa stratí, senzorové 
rameno sa zasunie späť a systém sa vráti  
k poslednému zvolenému zdroju. Na niekoľko 
sekúnd sa objaví nápis ‘CALIBRATION 
COMPLETE’. 

Ak sa senzorové rameno celkom nevysunie, kalibrácia	
neprebehne a v prípade potreby sa rameno zasunie.	
Ak sa kalibrácia iniciovala automaticky, televízor 	
sa pokúsi o vykonanie kalibrácie, keď ho vypnete 
nasledujúci raz. Kontaktujte vášho predajcu 	
Bang & Olufsen, ktorý vám pomôže problém vyriešiť.	

Auto Colour Management 

Auto Colour Management automaticky 

kompenzuje farebné zmeny obrazovky 

po každých 120 hodinách používania. 

Takto je priebežne zaistené dokonalé 

podanie farieb na obrazovke. Je tiež 

možné túto funkciu aktivovať ručne cez 

ponuku TV Setup systému BeoSystem. 

Počas kalibrácie váš systém nevypínajte ani ho 
neodpájajte od sieťového napájania. 

Postupnosť automatickej kalibrácie 

PICTURE 

 select 

BRIGHTNESS ...............
CONTRAST ...............
COLOUR ...............
TINT ...............
AUTO COLOUR MANAGEMENT
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Údržba 

Pravidelná údržba, ako čistenie 

systému, je zodpovednosťou 

používateľa. Aby ste dosiahli čo 

najlepšie výsledky, postupujte podľa 

inštrukcií na tejto strane. 

Odporúčania pre pravidelnú údržbu 

dostanete u vášho predajcu Bang & 

Olufsen. 

Povrchy skrine  

Prach z povrchu utierajte jemnou suchou 
látkou. Mastné škvrny alebo usadené 
nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá 
nezanecháva vlákna, namočenou, a dôkladne 
vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými 
kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, 
napríklad na umývanie riadu. 

Plazmová obrazovka 

Čistite iba suchou, mäkkou handričkou, 
priloženou k obrazovke. Nepoužívajte tekuté 
ani aerosólové čistiace prostriedky. 

Nenechávajte na obrazovke príliš dlho 
zobrazený statický obraz. Obraz by sa mohol 
natrvalo „vypáliť“. Nebezpečenstvo vytvorenia 
trvalého obrazu vzniká pri zobrazovaní log, 
videohier, údajov z počítača alebo fotografií 
vo formáte 4:3. 

Nenechávajte obrazovku dlhý čas v kontakte  
s predmetmi, ktoré obsahujú gumu alebo PVC. 

�

Na čistenie akejkoľvek časti televízora nikdy 
nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá! 

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia 
môžu byť bez upozornenia zmenené.



Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali 
smernicu o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení. Účelom tejto smernice je znižovanie 
objemu odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení a podpora opätovného používania, 
recyklácie a iných foriem využívania takéhoto 
odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, 
distribútorov aj užívateľov. 

Smernica WEEE obsahuje požiadavku, aby tak 
výrobcovia, ako aj koneční spotrebitelia likvidovali 
odpad z elektrických a elektronických zariadení  
a súčiastok ekologickým spôsobom a aby boli 
materiál a energia zo zariadení a odpadu opakovane 
použité alebo inak využité. 
Odpad z elektrických a elektronických zariadení  
a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu  
s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu  
je potrebné realizovať oddelene. 

Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať 
do zberu za účelom ich opakovaného použitia, 
recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú 
označené uvedeným symbolom. 

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení prostredníctvom určených zberných 
systémov prispievate k ochrane životného prostredia, 
ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu 
využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu  
z elektrických a elektronických zariadení sa 
predchádza možnej kontaminácii prírodného 
prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa  
v tomto druhu odpadu môžu nachádzať. 

Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí 
so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine. 

Malé výrobky nemusia byť vždy označené 
piktogramom a v tomto prípade sa tento nachádza	
v návode na použitie, na záručnom liste a vytlačený	
na obale. 

Tento výrobok je v zhode s opatreniami 
smernice 1999/5/EC a 2006/95/EC. 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) –ochrana životného prostredia 
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