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ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro  

ar elektros smūgio pavojaus, saugokite 

šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. 

Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų 

ar kad ji nebūtų aptaškyta, taip pat 

įsitikinkite, kad ant jos nebūtų padėta 

jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų. 

Norėdami visiškai išjungti šios įrangos 

maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio 

kištuką iš elektros lizdo. Atjungtas 

prietaisas bus veikiantis.

Žaibo simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad 
prietaiso viduje yra neizoliuotų 

„pavojingos įtampos“ laidų, galinčių 
sukelti elektros smūgio pavojų.

Šauktuko simbolis lygiakraščiame 
trikampyje įspėja vartotoją, kad su  
šia dalimi susijusioje literatūroje, 
pateiktoje su gaminiu, yra svarbių 
naudojimo ir priežiūros nurodymų.

ATSARGIAI: jei norite išvengti elektros 
smūgio pavojaus, nenuimkite dangtelio 
(arba galinės dalies).  
Viduje nėra dalių, kurias galėtų 
prižiūrėti naudotojas. Patikėkite 
priežiūrą techninės priežiūros 
tarnybos specialistams.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Gerb. kliente, 

Šiame vadove pateikiama informacija apie kasdienį Bang & Olufsen gaminio 

naudojimą. Mes tikimės, kad pardavėjas jūsų įsigytą gaminį pristatys, nustatys ir 

paruoš naudoti. 

Bang & Olufsen interneto svetainėje galite rasti daugiau informacijos apie gaminį. 

Kuriant ir tobulinant Bang & Olufsen gaminius, atsižvelgiama į vartotojų poreikius. 

Todėl skirkite šiek tiek laiko ir informuokite mus, ar patogu naudoti mūsų gaminius. 

Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų svetainėje… 

 www.bang-olufsen.com 

arba rašykite: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

arba faksu: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (faks.) 

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti 
keičiami be įspėjimo.  

3510332 0902 
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Motorizuotas stovas 

Jei prie jūsų televizoriaus primontuotas pasirinktinis motorizuotas stovas, savo 

televizoriui galite įvairiai nustatyti, pvz., nustatyti vietą, kurioje patogiausia žiūrėti ir 

klausytis. Pirmą kartą atlikdami nustatymą būsite paraginti sukalibruoti stovą. 

Stovo kalibravimas 
Pirmą kartą nustatant, rodomas meniu STAND 
ADJUSTMENT. Motorizuoto televizoriaus 
judėjimo funkcija neveiks, kol neatliksite 
kalibravimo proceso. 

Televizoriaus padėties nustatymas 
Nustatykite, kokioje padėtyje bus televizorius, 
kai jūs jį žiūrėsite, kai klausysitės muzikos arba 
kai jį išjungsite. 

Informacija 
Stovo reguliavimas

1*Nustatant pirmą 
kartą 

Nuotolinio valdymo 
pultelis

Nustatykite didžiausią televizoriaus pasisukimo kampą į kairę ir į dešinę. 
Jei nustatote pirmą kartą, sukalibravę stovą bei nustatę televizoriaus padėtis  
paspauskite žalią mygtuką, kad galėtumėte tęsti nustatymą. 
Šio vadovo instrukcijos skirtos naudotis Beo5 nuotoliniu pultelio modeliu, tačiau savo 
televizorių galite valdyti iš pulteliu Beo4. 

PASTABA! Bendros informacijos apie 
kasdienį televizoriaus valdymą, rasite 
BeoSystem vadove, pateiktame kartu su 
televizoriumi. 

Norėdami nustatyti SET 
LEFTMOST POSITION, sukite 
televizorių į kairę tiek, kiek 
norite, kad jis pasisuktų 

Norėdami nustatyti SET TOP 
POSITION, kreipkite 
televizorių į viršų tiek, kiek 
norite, kad jis pasikeltų 

Norėdami nustatyti SET 
RIGHTMOST POSITION, sukite 
televizorių į dešinę tiek, kiek 
norite, kad jis pasisuktų 

Norėdami nustatyti SET 
BOTTOM POSITION, 
kreipkite televizorių į apačią 
tiek, kiek norite, kad jis 
nusileistų 

Patvirtinti*1

Patvirtinti*1 
Pasirinkite VIDEO, AUDIO 
arba STANDBY 

Sukite / kreipkite 
televizorių, kaip 
panorėsite 

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 

4



Televizoriaus pasukimas / pakreipimas 

Jungimo / išjungimo padėtis 

Televizorių galite pasukti arba pakreipti 
neišsaugodami jo padėties. 

Jei televizorius perjungtas į budėjimo režimą, 
garsiakalbis būna įtrauktas, o ekranas nusileidžia 
žemyn. Įjungus televizorių, ekranas pasikelia, o 
garsiakalbis atsiduria po ekranu. 

Automatinis stabdymas: jei kas nors trukdo 
televizoriui judėti, automatinis jutiklis sustabdys 
ekraną ir garsiakalbį, kad būtų saugu. Pašalinkite 
trukdantį objektą, paspauskite •, kad galėtumėte 
tęsti televizoriaus įjungimą arba išjungimą. 

arba

Paspauskite Paspauskite Pasukite 
televizorių 

Pasirinkite padėtį*2 

2*Televizoriaus padėtys
Apsilankykite Bang & Olufsen interneto 

svetainėje 

Nustačius „1 padėtį“ televizorius bus labiausiai pasuktas į kairę, o nustačius „9 padėtį“ televizorius bus 
labiausiai pasuktas į dešinę.
Daugiau informacijos apie savo televizorių sužinosite apsilankę mūsų svetainėje: www.bang-olufsen.com 

Pakreipti 
televizorių 

Stand  Turn Position 1...9
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Automatinis kalibravimas  
Maždaug kas 100 naudojimo valandų 
paspaudus budėjimo režimo mygtuką, 
televizorius bus kalibruojamas automatiškai. 

Kalibravimas rankiniu būdu  
Televizorius turi būti įjungtas ne trumpiau nei 
dvi minutes, o jo režimas turi būti toks, kad būtų 
pasiekiamas AUTO COLOUR MANAGEMENT 
meniu.  

Rekomenduojame leisti televizoriui sukalibruoti automatiškai, o ne patiems kalibruoti rankiniu būdu.  

Informacija 
1*Kalibravimas 
rankiniu būdu  

Sukalibruoti 
nepavyko    

Auto Colour Management funkcija nuolat užtikrina puikią ekrano spalvų kokybę. 

Kalibruojant jutiklio atrama ištraukiama iš televizoriaus rėmo, o ekrano juostoje 

pateikiami įvairūs pilkos spalvos atspalviai. 

Sukalibravus rankiniu būdu Jutiklio atrama įtraukiama, o televizorius rodo 
paskiausiai rodytą vaizdą 

Ekrane trumpai rodomas užrašas  
CALIBRATION COMPLETE 

Iškvieskite meniu  
TV SETUP 

Pasirinkite meniu 
OPTIONS 

Suaktyvinkite  
AUTO COLOUR 
MANAGEMENT 

Pradedamas 
kalibravimo procesas*1 

Sukalibruokite spalvų tikslumą ekrane 

Visas tekstas pašalinamas iš ekrano, jutiklio atrama nusileidžia ir pradedama 
kalibruoti. 
Jei jutiklio atrama visiškai neištraukiama, kalibravimas nėra atliekamas, o 
atrama yra įtraukiama (jei reikia). Jei kalibravimas atliekamas automatiškai, 
televizorius pabandys atlikti kalibravimą, kai tik bus įjungtas. 
 

PASTABA! Neišjunkite savo sistemos ir neištraukite 
kištuko iš elektros lizdo kalibravimo metu. 
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Mes tikimės, kad pardavėjas jūsų įsigytą gaminį pristatys, nustatys ir paruoš naudoti. 

Tačiau įprastai prižiūrėti sistemą, pvz., valyti turi pats vartotojas. Norėdami tinkamai 

prižiūrėti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. 

Priežiūra 

Valymo instrukcijos

Atsargiai 
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Korpuso paviršius 
Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. 
Dėmes arba prilipusius nešvarumus valykite 
minkšta, nepaliekančia plaušelių, vandeniu su 
keliais lašais švelnaus valiklio sudrėkinta ir gerai 
išgręžta šluoste. Televizoriaus dalims valyti 
nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių. 

Plazminis ekranas 
Dulkes nuo ekrano valykite minkštu, sausu 
audiniu. Nenaudokite skystų arba aerozolinių 
valiklių. 

Ekranas yra skirtas naudoti tik patalpose, sausoje 
buitinėje aplinkoje, esant 10–40°C (50–105°F) 
temperatūrai. 

Dideliame aukštyje virš jūros lygio, kur oro slėgis 
yra žemesnis kaip 833 hPa (apie 1500 (5000 
pėdų) metrų) virš jūros lygio arba aukščiau, 
vaizdas ekrane gali būti iškraipytas. 

Ant ekrano nedėkite jokių daiktų. 

Ekranas sunkus, todėl nebandykite jo kelti vieni. 
Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros 
specialistai. 

Ekranas negali pats stovėti vertikaliai. Kol ekranas 
nėra pritvirtintas prie sieninio laikiklio ar stovo, jis 
turi būti atremtas. Kad išvengtumėte sužeidimų, 
naudokite tik Bang & Olufsen patvirtintus stovus 
ar sieninius laikiklius! 

Tvirtinant ekraną prie sieninio laikiklio, viršuje, 
apačioje ir iš šonų turi būti paliktas mažiausiai 10 
centimetrų (4 coliai) pločio laisvas plotas. 
Neuždenkite gale esančių ventiliacijos skylių, nes 
ekranas gali perkaisti. 

Nebandykite ekrano ardyti. Tokius darbus gali 
atlikti tik techninės priežiūros tarnybos specialistai! 

Nedėkite gaminio ten, kur jis bus apšviestas 
tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės šviesos, 
pvz., prožektoriaus. 

Jokių sistemos gaminių nejunkite prie maitinimo 
šaltinio, kol neprijungsite visų kabelių. 

Pasirūpinkite, kad prie ekrano ilgai nesiliestų 
daiktai, kuriuose yra gumos ar polivinilchlorido. 

Nepalikite ilgai nejudančių vaizdų ekrane, nes 
jame gali likti nuolatinis blankus to vaizdo šešėlis. 

Sistemą visiškai išjungti galima tik ištraukus 
kištuką iš elektros lizdo. 



Šis gaminys atitinka 2004/108/EB ir 
2006/95/EB direktyvų sąlygas. 

Elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir 
maitinimo elementai, pažymėti šiuo simboliu, 
negali būti išmetami kartu su buitinėmis 
šiukšlėmis; visa elektros ir elektroninė įranga, jos 
dalys ir maitinimo elementai turi būti surinkti ir 
išmesti atskirai. 
Jei atiduodate savo elektros, elektroninę įrangą ir 
maitinimo elementus specialiosioms surinkimo 
tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių 
sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo 
gamtos išteklių naudojimo. Surenkant elektros, 
elektroninę įrangą, maitinimo elementus bei 
atliekas gamta saugoma nuo užteršimo 

pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko 
elektros ir elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje.
Bang & Olufsen pardavėjas patars, kaip jūsų šalyje 
tinkamai išmesti daiktą. 

Jeigu gaminys yra per mažas, kad jį būtų galima 
pažymėti simboliu, simbolis bus pavaizduotas 
vartotojo vadove, garantijos pažymėjime ar ant 
pakuotės. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
(EEĮA) – aplinkosauga 

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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Tik JAV rinkai! 
PASTABA: ši įranga patikrinta ir buvo nustatyta, 
kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės 
skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis 
FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, 
kad galėtumėte tinkamai apsisaugoti nuo 
kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia 
gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, 
naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei 
yra įdiegta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, 
gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos, kad 
trikdžių neatsiras konkrečioje įdiegtyje. Jei ši 
įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą 
ir tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, 
vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių 
vienu iš toliau išvardytų būdų. 
– Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą. 
– Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
– Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį 

nėra įjungtas imtuvas. 
– Pasitarti su pardavimo atstovu arba kvalifikuotu 

radijo ar televizijos įrangos specialistu. 

Tik Kanados rinkai! 
Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus 
Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų 
reikalavimus. 
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