
BeoVision 4 
Opaskirja 



VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja 

kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa 

tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite 

pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen 

päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, 

kuten maljakkoja. Laite voidaan kytkeä 

kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla 

pistotulppa pistorasiasta. Pistotulpan on 

oltava helposti käytettävissä.

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
salamatunnus on varoitus siitä, että 
tuotteen sisällä on eristämätön, 
vaarallisen korkea jännite, joka voi 
aiheuttaa sähköiskuja.

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva 
huutomerkki viittaa käyttäjälle 
tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, 
jotka toimitetaan tuotteen mukana.

VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun 
vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä 
avaa laitetta takaa.  
Laitteen sisällä ei ole osia, jotka 
käyttäjä voisi itse korjata. Vie laite 
ammattitaitoisen huoltohenkilöstön 
korjattavaksi.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Arvoisa asiakas 

Tämä opaskirja sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä käytöstä. 

Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen. 

Lisätietoja tuotteesta löytyy Bang & Olufsenin Internet-sivulta. 

Käyttäjän tarpeet ovat etusijalla Bang & Olufsen -tuotteiden suunnittelussa ja 

kehittelyssä. Kerrothan siis meille käyttökokemuksistasi. 

Ota meihin yhteys vierailemalla Internet-sivuillamme osoitteessa 

 www.bang-olufsen.com 

tai kirjoita osoitteeseen: 
 Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

tai lähetä faksi: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (faksi). 

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja 
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta pidätetään.  

3510312 0902 
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Moottoroitu jalusta 

Voit tehdä erilaisia asetuksia televisioosi, kuten valitut katselu- ja kuunteluasennot, 

jos televisiossa on lisävarusteena saatava moottoroitu jalusta. Sinua kehotetaan 

kalibroimaan jalusta ensimmäisen asennuksen aikana. 

Jalustan kalibrointi 
Näytölle ilmestyy ensimmäisen asennuksen 
aikana STAND ADJUSTMENT -valikko.  
Television moottoroitu liike ei toimi,  
ennen kuin kalibrointiprosessi on suoritettu. 

Television asennot 
Ohjelmoi asento, kun katselet televisiota  
tai kuuntelet musiikkia ja kun televisio on 
sammutettu. 

Tietoa 
Jalustan säätö

1* Ensimmäinen 
asennus 

Kaukosäädin

Aseta television kääntymisen suurin kulma – vasen ja oikea. 
Ensimmäisen asennuksen aikana, kun olet kalibroinut jalustan ja asettanut television 
asennot, paina vihreää painiketta ensimmäisen asennuksen jatkamiseksi. 
Tämän opaskirjan ohjeet koskevat Beo5-kaukosäädintä, mutta voit käyttää televisiota 
myös Beo4:n kanssa. 

HUOMAA! Katso päivittäisiä toimintoja 
koskevat yleistiedot television mukana 
toimitetusta BeoSystem-opaskirjasta. 

Kohdassa SET LEFTMOST 
POSITION käännä 
vasemmalle kohtaan, mihin 
haluat liikkeen rajoittuvan. 

Kohdassa SET TOP 
POSITION kallista ylös 
kohtaan, mihin haluat 
liikkeen rajoittuvan. 

Kohdassa SET RIGHTMOST 
POSITION käännä oikealle 
kohtaan, mihin haluat liikkeen 
rajoittuvan. 

Kohdassa SET BOTTOM 
POSITION kallista alas 
kohtaan, mihin haluat 
liikkeen rajoittuvan. 

Hyväksy *1

Hyväksy *1 
Valitse VIDEO, AUDIO tai 
STANDBY. 

Käännä/kallista televisio 
haluttuun asentoon. 

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select

STAND ADJUSTMENT

SET LEFTMOST POSITION

SET RIGHTMOST POSITION

SET TOP POSITION

SET BOTTOM POSITION

turn turn

 next

STAND ADJUSTMENT 

STAND POSITIONS 
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Television kääntäminen/kallistaminen 

Päällä- / poissa päältä -asennot 

Voit kääntää tai kallistaa televisiota asentoa 
tallentamatta. 

Kun televisio on valmiustilassa, kaiutin vetäytyy 
takaisin ja kuvaruutu laskeutuu alas. Kun televisio 
on kytketty päälle, kuvaruutu nousee ylös ja 
kaiutin työntyy ulos kuvaruudun alta. 

Automaattinen pysäytys: Turvallisuutesi vuoksi 
yhdysrakenteiset automaattiset anturit pysäyttävät 
kuvaruudun ja kaiuttimen, jos jokin estää niiden 
liikkumisen. Poista esine ja paina • jatkaaksesi 
television käynnistämistä tai sammuttamista. 

tai

Paina Paina Käännä 
televisiota 

Valitse asento*2 

2* Television asennot
Vieraile Bang & Olufsenin Internet-sivulla 

"Position 1" on äärivasemmalla oleva asento ja "Position 9" on äärioikealla oleva asento.
Saat lisätietoa televisiosta vierailemalla Internet-sivullamme osoitteessa www.bang-olufsen.com. 

Kallista 
televisiota 

Stand  Turn Position 1…9 
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Automaattinen kalibrointi  
Noin joka 100 käyttötunnin jälkeen televisio 
aloittaa automaattisen kalibroinnin, kun painat 
valmiuspainiketta. 

Manuaalinen kalibrointi  
Televisio on kytkettävä päälle yli kahdeksi 
minuutiksi ja sen on oltava televisiotilassa,  
jotta AUTO COLOUR MANAGEMENT -valikko 
tulee näkyviin.  

Suosittelemme, että annat television suorittaa kalibroinnin automaattisesti manuaalisen kalibroinnin sijasta. 

Tietoa 
1* Manuaalinen 

kalibrointi  
Kalibrointi 

epäonnistui    

Auto Color Management -toiminto varmistaa, että kuvaruudussa on jatkuvasti 

täydelliset värit. Kalibroinnin aikana anturin varsi kääntyy alas television reunasta  

ja kuvaruudussa olevassa palkissa vaihtelevat eri harmaansävyt. 

Manuaalisen kalibroinnin jälkeen Anturin varsi vetäytyy sisään ja televisio palautuu 
viimeiseen valittuun lähteeseen. 

Kuvaruutuun ilmestyy vähäksi aikaa teksti 
CALIBRATION COMPLETE. 

Tuo näytölle TV SETUP 
-valikko. 

Valitse  
OPTIONS-valikko. 

Aktivoi AUTO 
COLOUR 
MANAGEMENT 
-toiminto. 

Kalibrointiprosessi 
alkaa*1. 

Kuvaruudun värin tarkkuuden kalibrointii 

Kaikki teksti poistuu kuvaruudusta, anturin varsi kääntyy alas ja kalibrointi alkaa.
 
Jos anturin varsi ei käänny kokonaan alas, kalibrointia ei suoriteta ja varsi 
vetäytyy tarvittaessa sisään. Jos kyse oli automaattisesta kalibroinnista, 
televisio yrittää suorittaa kalibroinnin seuraavan kerran, kun virta katkaistaan. 
 

HUOMAA! Älä koskaan katkaise järjestelmästä 
virtaa äläkä irrota sitä verkkovirrasta kalibroinnin 
aikana. 
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Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen. Säännöllinen 

huolto, kuten puhdistus, on käyttäjän tehtävä. Kun noudatat seuraavia ohjeita, 

tulos on mahdollisimman hyvä. 

Huolto 

Puhdistusohjeet

Varoituksia 
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Pinnat 
Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. 
Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, 
nukkaamattomalla ja kuivaksi kierretyllä liinalla, 
joka on ensin kastettu muutaman pisaran mietoa 
pesuainetta, kuten astianpesuainetta, sisältävään 
veteen. Älä koskaan käytä alkoholia tai muita 
liuottimia television minkään osien puhdistukseen. 

Plasmanäyttö 
Poista pöly näytöstä pehmeällä, kuivalla liinalla. 
Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai 
aerosoleja. 

Näyttö on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa 
kuivassa kotitalousympäristössä, jonka lämpötila 
on +10–40 °C. 

Kuvassa voi esiintyä vääristymiä, kun näyttöä 
käytetään korkeilla alueilla, joiden ilmanpaine on 
alle 833 hPa (noin 1 500 metrissä tai korkeammalla). 

Älä aseta esineitä näytön päälle. 

Koska näyttö on painava, älä yritä nostaa sitä itse. 
Jätä tällaiset toimenpiteet pätevän huoltohenkilöstön 
tehtäväksi. 

Näyttöä ei ole suunniteltu käytettäväksi ilman 
telinettä. Se täytyy aina tukea pystyasentoon 
ennen seinätelineeseen tai jalustaan asennusta. 
Käytä vahinkojen välttämiseksi vain Bang & 
Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai seinätelineitä! 

Kun näyttö asennetaan seinätelineeseen, ylä- ja 
alaosan sekä sivujen ympärille tulee jäädä vähintään 
10 cm vapaata tilaa. Älä peitä takana olevia 
tuuletusaukkoja, sillä näyttö saattaa muutoin 
ylikuumeta. 

Älä yritä avata näytön koteloa. Jätä tällaiset 
toimenpiteet huoltohenkilöstön tehtäväksi. 

Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai 
suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle. 

Kytke järjestelmä pistorasiaan vasta, kun kaikki 
johdot on kytketty. 

Älä jätä näyttöä pitkäksi aikaa kosketuksiin kumia 
tai PVC:tä sisältävien esineiden kanssa. 

Älä jätä pysäytyskuvaa näyttöön pitkäksi aikaa, 
koska se saattaa jättää näyttöön pysyvän jälkikuvan. 

Järjestelmän virta voidaan katkaista kokonaan 
ainoastaan irrottamalla johto pistorasiasta. 



Vain Yhdysvaltojen markkinoille! 
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja hyväksytty 
täyttämään luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut 
ehdot FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä 
ehdot on suunniteltu antamaan riittävä suoja 
häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä 
laite synnyttää, käyttää ja lähettää 
radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja 
käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa 
aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeseen. 
Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida 
kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa 
häiriöitä radion tai television vastaanotossa  
(mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja 
tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme 
kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavasti: 
– Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. 
– Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin 

kauemmaksi toisistaan.
– Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri 

virtapiirissä kuin vastaanotin. 
– Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen 

radio-/TV-huoltoon. 

Vain Kanadan markkinoille! 
Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki 
Kanadassa voimassa olevat häiriöitä aiheuttaville 
laitteille asetetut säädökset. 

Tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY 
ja 2006/95/EY määräysten mukainen. 

Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää 
tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet, osat ja akut/paristot on 
kerättävä ja hävitettävä erikseen. 
Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
ja akkujen/paristojen keräysjärjestelmää, suojelet 
luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet 
luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden, akkujen/paristojen ja 
romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa 
tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset 
aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja 
oman maasi hävittämiskäytännöstä. 

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, 
symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa 
tai tuotteen pakkauksessa. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu  
(WEEE) – ympäristönsuojelu 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 

double-D symbol are registered trademarks of 
Dolby Laboratories. 

Confidential unpublished works. 
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. 

All rights reserved. 

Manufactured under license under 
U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & 
other U.S. and worldwide patents issued & 

pending. 
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are 
registered trademarks and the DTS logos, and 

Symbol are trademarks of DTS, Inc. 
© 1996-2008 DTS, Inc. 

All Rights Reserved. 
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