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Įrengimo instrukcijos turinys 

Šio informacinio žinyno turinys yra padalintas į skyrius. Kiekvieno konkretaus skyriaus 

pradžioje pateikiamas išsamus skyriaus turinys su puslapių nuorodomis. Juodas 

tekstas nurodo esamą skyrių, o likę skyriai aprašomi bendrai, jų tekstas yra pilkas. 

Pagrindiniai skyriai: 
– Išplėstinis valdymas 

– Kanalų ir pasirinkimų nustatymas 

– Vieta, lizdai ir jungtys 

– Sistema BeoLink 

– Rodyklė 
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Šiame puslapyje esančiame paveikslėlyje 

pateiktas meniu sistemos turinys.  

Taip pat nurodoma, kurioje įrengimo 

instrukcijos vietoje galima rasti 

daugiau informacijos apie meniu.

Meniu apžvalga 

Išskleista televizoriaus ekrane rodomo meniu 
sistema. Jei meniu elementas yra pilkas, tai reiškia, 
kad jūsų sistemoje šios papildomos funkcijos nėra. 

Pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus Beo4 
mygtuką MENU. 

CHANNEL GROUPS 

TV TUNING 

 EDIT CHANNELS

 ADD CHANNELS

 AUTO TUNING

 MANUAL TUNING

  EXTRA

   FINE TUNE

   DECODER

   TV SYSTEM

   SOUND

TIMER RECORDING 

 NOW

 TELETEXT

 RECORD LIST

 MENU

  CHANNEL

  START TIME

  STOP TIME

  DATE

  PDC/VPS

PLAY TIMER 

 TIMER ON/OFF

 TIMER INDEX

 PLAY TIMER PROGRAMMING

  SOURCE

  GROUP

  CHANNEL

  START TIME

  STOP TIME

  DAYS

 WAKE UP TIMER

OPTIONS 

 CONNECTIONS

  AV1

  AV2

  AV3

  CAMERA

  HDMI EXPANDER

  LINK

   FREQUENCY

   MODULATOR

   FINE TUNE 

 TUNER SETUP

 SOUND

  VOLUME

  BALANCE

  BASS

  TREBLE

  SUBWOOFER

  LOUDNESS

 PICTURE

  BRIGHTNESS

  CONTRAST

  COLOUR

  TINT

 CLOCK

  TIME

  DATE

  MONTH

  YEAR

  SYNCHRONISE

  SHOW CLOCK

 MENU LANGUAGE

  DANSK

  DEUTSCH

  ENGLISH

  ESPAÑOL

  FRANÇAIS

  ITALIANO

  NEDERLANDS

  SVENSKA

STAND POSITIONS 

 VIDEO

 AUDIO

 TV STANDBY
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	 •	 Wake-up	Timer,	6 
	 •	 Automatinio	televizoriaus	įsijungimo	ir	išsijungimo	nustatymas,	8 
	 •	 Prie	Beo4	prijungtos	vaizdo	įrangos	naudojimas,	10 
	 •	 Televizoriaus	kaip	kompiuterio	monitoriaus	naudojimas,	12 
	 •	 Imtuvo	nustatymas,	13 

Kanalų ir pasirinkimų nustatymas, 15 
Sužinokite, kaip pirmą kartą nustatyti televizorių ir kanalus. Šiame skyriuje taip pat 

pateikiama informacija apie laiko, datos, stovo padėčių, garso ir vaizdo nustatymus. 

Televizoriaus pastatymas, lizdų ir jungčių sujungimas, 31 
Sužinokite, kaip pakelti bei pastatyti televizorių ir kur yra jo lizdai. Čia aprašoma, 

kaip prie televizoriaus prijungti dekoderį, skaitmeninį priedėlį arba įrašymo įrenginį 

ir kaip užregistruoti papildomą įrangą. Čia taip pat aiškinama, kaip prijungti 

garsiakalbius ir kaip televizorių sujungti su erdvinio garso sistema. Be to, aprašoma, 

kaip pasirinkti garsiakalbių kombinacijas.

Sistema BeoLink, 47 
Sužinokite, kaip prie televizoriaus prijungti garso sistemą ir kaip valdyti integruotą 

garso / vaizdo sistemą. Taip pat sužinokite, kaip prijungti susiejimo jungtis, valdyti 

susietą sistemą ir pastatyti televizorių susietoje patalpoje. 

Rodyklė, 56 

Šiame skyriuje aprašomos 

sudėtingesnės, ne kiekvieną dieną 

naudojamos funkcijos. 

Jame taip pat aiškinama, kaip naudoti 

prijungtą skaitmeninį priedėlį ir kitą 

prijungtą vaizdo įrangą. 

Išplėstinis valdymas 



6 Wake-up Timer 

Galite nustatyti, kad ryte jus 

pažadintų televizorius. 

Wake-up Timer yra vienkartinis 

laikmatis, jis veikia vieną valandą. 

Kaip ir įprastas žadintuvas, 

nuskambėjęs jis išjungiamas. Tai 

taikoma tik televizoriui, kuriame 

Wake-up Timer buvo užprogramuotas. 

Jei vieną kartą nustatėte Wake-up 

Timer, nustatant iš naujo televizorius 

automatiškai pasiūlo laiką, kurį 

įvedėte paskutinį kartą. 

Be abejo, žadintuvo nustatymus 

galima vėl išjungti. 

Užprogramavus Wake-up Timer 

televizoriuje nebegalima nustatyti 

Play Timer ir Standby Timer, kol 

Wake-up Timer nustatymas nebus 

įvykdytas arba išjungtas. 

Turite	pasirinkti	Wake-up	Timer	šaltinį	ir	
kanalo	numerį	bei	pradžios	laiką.	

Norėdami įvesti Wake-up Timer nustatymus… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu TV 

SETUP, tada paspauskite , kad būtų paryškinta 
PLAY TIMER. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
TIMER SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta WAKE UP TIMER. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu WAKE UP TIMER. 
> Norėdami pereiti nuo vieno meniu elemento 

prie kito, paspauskite  arba . 
> Norėdami įvesti informaciją, naudokite 

skaitmenų mygtukus, o norėdami peržiūrėti 
kiekvieno meniu elemento siūlomas pasirinktis, 
paspauskite  arba . 

> Įvedę reikiamą informaciją, paspauskite GO,  
kad Wake-up Timer būtų išsaugotas. 

> Norėdami uždaryti visus meniu, paspauskite EXIT. 

Iš ko sudarytas WAKE-UP TIMER meniu… 
SOURCE… savo Wake-up Timer šaltinį pasirinkite 

iš šaltinių, prieinamų jūsų sistemoje.
GROUP… pasirinkite kanalų grupę. 
CHANNEL… pasirinkite norimo kanalo numerį. 
START TIME… įveskite laiką, kada sistema turi 

pradėti darbą.
ON/OFF… įjunkite arba išjunkite savo Wake-up 

Timer. Norėdami įjungti pasirinkite ON, o norėdami 
išjungti pasirinkite OFF. 

Wake-up Timer nustatymas

WAKE  UP  TIMER 

 store GO

SOURCE TV

GROUP 

CHANNEL 21  BBC

START  TIME 07:00

ON / OFF ON
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Galite	iškviesti	Wake-up	Timer	nustatymus,	
kad	patikrintumėte	laiką	arba	išjungtumėte	
Wake-up	Timer	nustatydami	jį	OFF.	

Norėdami keisti Wake-up Timer nustatymus 
arba juos ištrinti… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta PLAY TIMER. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
TIMER SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta WAKE UP TIMER. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu WAKE UP TIMER. 
> Norėdami pereiti nuo vieno meniu elemento 

prie kito, paspauskite  arba . 
> Norėdami pakeisti nustatymus, naudokite  

arba , o norėdami įvesti naują laiką, naudokite 
skaitmenų mygtukus. Jei norite ištrinti Wake-up 
Timer nustatymą, ON/OFF nustatykite padėtį OFF. 

> Atlikę keitimus, paspauskite GO, kad juos 
išsaugotumėte. 

> Norėdami uždaryti visus meniu, paspauskite EXIT. 

Wake-up Timer nustatymo tikrinimas arba naikinimas

TIMER  SETUP

 select GO 

TIMER  ON / OFF  OFF

TIMER  INDEX

TIMER  PROGRAMMING

WAKE  UP  TIMER 07:00



8 Televizoriaus automatinio įsijungimo ir išsijungimo nustatymas 

Nustatyti, kad jūsų televizorius 

automatiškai įsijungtų ir išsijungtų, 

pavyzdžiui, jei nenorite praleisti tam 

tikros programos, galite naudodami 

įsijungimo ir išsijungimo nustatytu 

laiku funkcijas.

Galite įvesti šešis Timer nustatymus  

ir ekrane matyti jau įvestų Timer 

nustatymų sąrašą. Sąraše esančius 

laikmačio nustatymus galite 

redaguoti arba ištrinti. 

Jei televizorius yra integruotas į  
Bang & Olufsen garso sistemą naudojant 

Master Link laidą, ši sistema taip pat 

gali būti įjungiama ir išjungiama 

nustatytu laiku. 

Norėdami, kad įjungimas arba 

išjungimas nustatytu laiku vyktų 

tinkamai, įsitikinkite, kad 

integruotasis laikrodis nustatytas 

teisingai. Daugiau informacijos 

pateikta skyriuje „Laiko ir datos 

nustatymas”, 27 psl. 

Prieš pradedant naudoti... 

Jei	Bang	&	Olufsen	garso	arba	vaizdo	sistemą	
prie	savo	televizoriaus	prijungsite	Master	Link	
laidu,	galėsite	ją	įtraukti	į	įjungimo	arba	
išjungimo	nustatytu	laiku	funkcijas	
naudodami	meniu	Play Timer.	Pavyzdžiui,	jei	
norite,	kad	numatyto	laiko	funkcijos	būtų	
taikomos	tik	televizoriui,	televizoriaus	
funkciją	Play	Timer	nustatykite	ON,	o	garso	
sistemos	funkciją	Play	Timer	nustatykite	OFF.	

Play Timer įjungimas… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta PLAY TIMER. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
TIMER SETUP, tada paspauskite  arba ,  
kad būtų paryškinta TIMER ON/OFF. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu TIMER ON/OFF. 
> Paspauskite  arba , kad būtų rodoma ON. 
> Paspauskite GO, jei norite išsaugoti šį nustatymą. 

Daugiau informacijos, kaip įjungti arba išjungti 
prijungto Bang & Olufsen garso arba vaizdo 
gaminio Play Timer, ieškokite vadove, pateiktame 
su tuo produktu. 

Įjungimas ir išjungimas nustatytu 
laiku 

Galite	nustatyti,	kad	jūsų	televizorius	
kiekvieną	savaitę	automatiškai	įsijungtų	ir	
išsijungtų	tuo	pačiu	laiku	ir	tą	pačią	dieną.	

Įsijungimo arba išsijungimo laiko įvedimas… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškintas PLAY TIMER. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
TIMER SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškintas PLAY TIMER PROGRAMMING. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu PLAY TIMER 
PROGRAMMING. 

> Norėdami pereiti nuo vieno meniu elemento 
prie kito, paspauskite  arba . 

> Norėdami įvesti informaciją, naudokite 
skaitmenų mygtukus, o norėdami peržiūrėti 
kiekvieno meniu elemento siūlomas pasirinktis, 
paspauskite  arba . Kai paryškinama DAYS, 
paspauskite  vieną kartą, kad galėtumėte 
pereiti per dienas, ir paspauskite  arba , kad 
pašalintumėte nereikalingą dieną. Paspauskite , 
kad pereitumėte prie kitos dienos, paspauskite 

, kad grįžtumėte prie ankstesnės dienos. Kai 
rodoma norima savaitės diena (-os), paspauskite 
GO, kad diena (-os) būtų patvirtinta (-os). 

> Įvedę reikiamą informaciją, paspauskite GO,  
kad laikmačio nustatymai būtų išsaugoti. 

> Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš visų meniu. 

PASTABA! Jei jūsų televizorius stovi kitame 
kambaryje, TIMER PROGRAMMING turi būti 
programuojamas jūsų pagrindinio kambario 
sistemoje. 
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Savaitės dienų trumpiniai: 
 M… pirmadienis 
 T… antradienis 
 W… trečiadienis 
 T… ketvirtadienis 
 F… penktadienis 
 S… šeštadienis 
 S… sekmadienis 

Timer nustatymo peržiūra, redagavimas arba naikinimas 

Iškvieskite	įvestų	nustatymų	sąrašą	ekrane.	
Sąraše	esančius	Timer	nustatymus	galite	
redaguoti	arba	ištrinti.	

Norėdami peržiūrėti, redaguoti arba ištrinti 
Timer nustatymus… 
> Meniu TIMER SETUP pasirinkite TIMER INDEX, 

kad būtų iškviestas jūsų laikmačio nustatymų 
sąrašas. Pirmasis sąraše esantis Timer nustatymas 
jau bus paryškintas. 

> Norėdami žymeklį perkelti prie redaguotino 
Timer nustatymo, paspauskite  arba . 

> Norėdami redaguoti nustatymą, paspauskite 
GO ir atlikite kairėje pusėje aprašytą procedūrą. 

> Norėdami panaikinti pasirinktą nustatymą, 
paspauskite geltoną mygtuką. 

> Jei apsigalvosite, paspauskite , kad nustatymas 
būtų vėl įtrauktas į sąrašą. Norėdami uždaryti 
visus meniu, dar galite paspausti EXIT. 

> Norėdami panaikinti nustatymą, geltoną mygtuką 
paspauskite antrą kartą. 

TIMER PROGRAMMING meniu… 
SOURCE 
 Savo Timer šaltinį pasirinkite iš šaltinių, 

prieinamų jūsų sistemoje. Norėdami išjungti 
televizorių, pasirinkite STANDBY. Jei prie 
televizoriaus yra prijungta kita suderinama 
vaizdo ar garso sistema, ji taip pat išjungiama. 

CHANNEL (kanalo numeris)… pasirinkę šaltinį, 
pasirinkite norimo kanalo numerį.

CHANNEL GROUP… jei pasirinkote kanalų grupę, 
galimi tik pasirinktos grupės kanalai.

START TIME ir STOP TIME… įvesti laiką, kada 
sistema turi pradėti veikti ir (arba) išsijungti. Jei 
Timer šaltinį nustatėte STANDBY, galėsite įvesti 
tik veikimo pabaigos laiką. 

DAYS… pasirinkite konkrečią (-ias) savaitės dieną 
(-as), kada turi būti vykdomas laikmačio 
nustatymas. Bus parodytos visos savaitės dienos, 
pradedant nuo pirmadienio – M. 

Šaltinį, pavyzdžiui, A.MEM, galite naudoti tik tada, 
jei jis yra jūsų nustatymuose.  

PLAY  TIMER  INDEX 

enable delete
 edit GO 

6:00 - 7:00 TV  3 
ZDF MTWTF . . 

20:00-22:00 TV 15 
CNN MT . . . S . 

15:40-16:40 TV 18 
BBC M . . TF . . 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TIMER  SETUP 

 select GO 

15:40-16:40 TV 18 
BBC M . . TF . . 

TIMER  ON / OFF ON

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

WAKE  UP  TIMER OFF

TIMER  PROGRAMMING 

 store GO

SOURCE TV

CHANNEL  GROUP

CHANNEL 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DAYS M . . TF . S

. . .

PASTABA! Galite išjungti kas savaitę pasikartojantį 
laikmatį jo nenaikindami. TIMER prisimins ankstesnį 
jūsų pasirinkimą. Norėdami įjungti ir išjungti šią 
funkciją, naudokite žalią mygtuką. 
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Mygtukai,	esantys	įrangos	nuotolinio	valdymo 
pulteliuose,	gali	nesutapti	su	esančiais	Beo4.	
Norėdami	sužinoti,	kurie	Beo4	mygtukai	įjungia 
konkrečias	funkcijas,	ekrane	išsikvieskite	
Peripheral	Unit	Controller	meniu.			

Paspaudę šaltinio mygtuką* 
įjunkite prijungtą įrenginį 

Paspaudę išsikvieskite Peripheral 
Unit Controller meniu 

Paspauskite skaičiaus mygtuką, 
kuris įjungs norimą funkciją, 
arba... 

...įjunkite funkciją paspausdami 
kurį nors iš spalvotų mygtukų. 

Jei vaizdo šaltiniu yra pasirinktas 
peripheral unit controller, norint 
iškviesti pagrindinį televizoriaus 
meniu, mygtuką MENU reikia 
paspausti du kartus. 

Peripheral Unit Controller meniu pavyzdys – Beo4 
mygtukai rodomi kairėje meniu pusėje, o jų 
valdomos funkcijos – dešinėje meniu pusėje. 
Meniu taip pat gali būti pateikiamas mygtukų, 
esančių jūsų prijungtoje įrangoje, sąrašas.

Peripheral Unit Controller meniu 

Prie Beo4 prijungto vaizdo prietaiso naudojimas 

Įtaisytasis Peripheral Unit Controller 

veikia kaip sąsaja tarp prijungto 

vaizdo prietaiso, pvz., skaitmeninio 

priedėlio, įrašymo įrenginio, DVD 

grotuvo, ir Beo4 nuotolinio valdymo 

pultelio. 

Galite naudoti Beo4 nuotolinio 

valdymo pultelį norėdami gauti 

prieigą prie kanalų ir jūsų įrangos 

siūlomų funkcijų. 

Kai kurios funkcijos galimos 

naudojant Beo4 iš karto įjungus 

įrangą. Papildomos funkcijos galimos 

Peripheral Unit Controller meniu, kurį 

iškviečiate ekrane. 

Įvairių jūsų įrangos funkcijų instrukcijų 

ieškokite kiekvieno gaminio vartotojo 

vadove. 

Norėdami gauti daugiau informacijos 

apie palaikomą įrangą, kreipkitės į 

savo Bang & Olufsen pardavėją.

DTV

MENU

1 – 9

 
  

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

*PASTABA! Kuris šaltinio mygtukas įjungia 
periferinį įrenginį, priklauso nuo imtuvo ir 
CONNECTIONS meniu nustatymų; daugiau 
informacijos ieškokite 16 ir 36 puslapyje.
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Universalus Beo4 veikimas 

Jei	žinote,	kuris	Beo4	pultelio	mygtukas	įjungia 
norimą	funkciją,	galite	šią	funkciją	įjungti	ir	
neiškvietę	Peripheral	Unit	Controller	meniu.	

Kai jūsų įranga įjungta… 
Paspauskite GO, tada skaičiaus 
mygtuką, įjungiantį reikiamą 
funkciją 

Įjunkite funkciją paspausdami 
kurį nors iš spalvotų mygtukų. 

Paspauskite GO ir  arba , jei 
norite judėti aukštyn arba žemyn 
ir taip ieškoti kanalų 

Palaikykite nuspaudę GO,  
kad ekrane būtų parodytas 
programų vadovas arba juosta 
Now/Next (priklauso nuo 
šaltinio) 

Jei pasirinkote budėjimo režimo 
pasirinktį MANUAL CONTROL  
(žr. 41 psl.) ir skaitmeninis 
priedėlis ją palaiko, galite jį 
įjungti paspausdami GO + 0. 

Įrangos meniu naudojimas 

Kartą	įjungę	prijungtą	įrangą,	galite	valdyti	
jos	meniu	naudodami	Beo4.	

Kai rodomi įrangos meniu… 
Perkelkite žymeklį aukštyn arba 
žemyn 

Perkelkite žymeklį kairėn arba 
dešinėn

Pasirinkite ir įjunkite funkciją 

Paspaudę GO, tada  arba , 
pereikite į kitą meniu puslapį 
arba atidarykite kanalų sąrašą 

Išeikite iš meniu arba grįžkite į 
prieš tai buvusį meniu* 

Išeikite iš meniu, įjunkite arba 
išjunkite tam tikrą režimą, pvz., 
radijo 

Naudokite spalvotus mygtukus, 
kaip nurodyta jūsų prijungtos 
įrangos meniu 

*Norint grįžti į ankstesnį meniu 
vietoje STOP gali tekti dukart 
paspausti EXIT – tai priklauso 
nuo jūsų naudojamo šaltinio. 

Įrangos naudojimas susietoje 
patalpoje 

Pagrindinėje	patalpoje	prijungtą	televizorių	
galite	valdyti	per	susietoje	patalpoje	esantį	
televizorių.	Tačiau	susietoje	patalpoje	esančio	
televizoriaus	ekrane	negali	būti	rodomas	
Peripheral	Unit	Controller	meniu.	

Paspauskite norėdami įjungti 
įrangą pagrindinėje patalpoje 

Paspauskite GO ir skaičiaus 
mygtuką, įjungiantį reikiamą 
funkciją 

Įjunkite funkciją paspausdami 
kurį nors iš spalvotų mygtukų. 

   

GO
GO

GO
   

STOP

EXIT

 
  

 GO
1 – 9

 
  

GO

GO

DTV

GO
1 – 9

 
  



12 Televizoriaus kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas 

Galite prijungti kompiuterį ir televizorių 

naudoti kaip monitorių. 

SVARBU! Jei prie televizoriaus norite prijungti 
kompiuterį ir televizorių naudoti kaip monitorių, 
patikrinkite, ar televizorius, kompiuteris ir visa 
prie kompiuterio prijungta įranga prieš kartu 
sujungiant televizorių ir kompiuterį buvo 
išjungta iš elektros tinklo. Be to, kompiuteris 
turi būti jungiamas į įžemintą elektros lizdą, 
kaip nurodyta kompiuterio instrukcijoje. 

Norėdami	kompiuterio	rodomą	vaizdą	
pamatyti	televizoriaus	ekrane,	turite	jį	įkelti	
naudodami	Beo4.	

Kompiuterio VGA išvestį prijunkite prie televizoriaus 
VGA įvesties. Norėdami kompiuterio skleidžiamą 
garsą girdėti per televizoriaus garsiakalbius, garso 
išvestį prijunkite prie televizoriaus AV3 R – L lizdų. 

Norėdami įkelti kompiuterio rodomą vaizdą… 
Spauskite tol, kol kompiuterio 
rodomas vaizdas bus parodytas 
Beo4 ekrane

Paspauskite norėdami įkelti 
vaizdą 

Dabar galite naudoti kompiuterį, 
kaip esate įpratę. 

Televizorius palaiko šias ekrano 
skiriamąsias gebas: 60 Hz;  
640 × 480, 800 × 600,  
1024 × 768, 1360 × 768.

Jei šaltinis, pvz., kompiuteris, prijungtas prie VGA 
lizdo, rodomos tokios vaizdo pasirinktys: 
BRIGHTNESS… reguliuoja vaizdo ryškumą. 
CONTRAST… reguliuoja vaizdo kontrastą. 
COLOUR… reguliuoja vaizdo spalvų intensyvumą. 
HOR. SIZE… reguliuoja vaizdo plotį. 
HOR. POSITION… reguliuoja horizontalią vaizdo 

padėtį. 
VERT. POSITION… reguliuoja vaizdo vietą vertikaliai. 

Atkreipkite dėmesį, kad pastarieji trys nustatymai 
taikomi tik tuo metu naudojamai ekrano skyrai. 
Daugiau informacijos apie meniu PICTURE 
ieškokite skyriuje „Vaizdo ir garso nustatymų 
reguliavimas“, 28 psl. 

Kompiuterio rodomo vaizdo įkėlimas į ekraną 

LIST 
PC

GO

VGA

R – L
(AV3)

HDTV SETUP

BRIGHTNESS 32

CONTRAST 32

COLOUR 32

HOR. SIZE 0

HOR. POSITION 0

VERT. POSITION 0



13Imtuvo nustatymas 

> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  
TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad 
paryškintumėte TUNER SETUP.

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
TUNER SETUP, TV TUNER jau paryškintas.

> Paspauskite  arba , kad perjungtumėte 
nustatymą ON arba OFF.

> Paspaudę  paryškinkite DVB. 
> Paspauskite  arba , kad perjungtumėte 

nustatymą ON arba OFF.
> Paspauskite GO, jei norite išsaugoti nustatymus, 

arba… 
> …paspauskite EXIT, jei norite uždaryti visus 

meniu neišsaugoję nustatymų.

Svarbu! Jei prie televizoriaus prijungėte Bang & 
Olufsen kietojo disko grotuvo-įrašymo įrenginį, 
rekomenduojama neišjungti TV imtuvo. 

Galite pasirinkti išjungti TV imtuvą, 

DVB imtuvą arba abu. Jei išjungsite 

TV imtuvą, prijungtą periferinį įrenginį 

galite įjungti naudodami TV mygtuką. 

Jei išjungsite DVB imtuvą, prijungtą 

periferinį įrenginį galite įjungti 

naudodami DTV mygtuką. 

Norėdami išjungti vidinį imtuvą… 
> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 

TUNER  SETUP

store GO

TV  TUNER  ON 

DVB    ON 

PASTABA! DVB galimas tik tuomet, jei jūsų 
televizoriuje yra papildomas DVB modulis. 
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15Kanalų ir pasirinkimų nustatymas 

Sužinokite, kaip pirmą kartą atlikti 

nustatymo procedūrą ir automatiškai 

nustatyti visus galimus kanalus. Be to, 

galite rasti informacijos apie tai, kaip 

redaguoti nustatytus kanalus ir 

reguliuoti kitus galimus nustatymus, 

pavyzdžiui, laiką, datą, vaizdą ir garsą. 

Informacijos apie televizoriaus 

pastatymą ir papildomos vaizdo 

įrangos prijungimą ieškokite skyriuje 

„Televizoriaus pastatymas, lizdų ir 
jungčių sujungimas“, 31 psl. 

Išplėstinis valdymas, 5 
Viskas, ką turite žinoti apie sudėtingesnes, kasdien nenaudojamas televizoriaus 

funkcijas, pavyzdžiui, įsijungimo ir išsijungimo nustatytu laiku funkciją, prijungtą 

skaitmeninį priedėlį;  kaip valdyti erdvinio garso sistemą.  

Kanalų ir pasirinkimų nustatymas, 15

	 •	 Televizoriaus	nustatymas	pirmą	kartą,	16
	 •	 Nustatytų	kanalų	redagavimas,	20 
	 •	 Kaip	kanalus	nustatyti	iš	naujo	arba	juos	įtraukti,	23 
	 •	 Televizoriaus	pasukimo	padėčių	nustatymas,	26
	 •	 Laiko	ir	datos	nustatymas,	27 
	 •	 Vaizdo	ir	garso	nustatymų	reguliavimas,	28 
	 •	 Meniu	kalbos	pasirinkimas,	30 

Kaip pastatyti televizorių, sujungti lizdus ir jungtis, 31 

Sužinokite, kaip pakelti bei pastatyti televizorių ir kur yra jo lizdai. Čia aprašoma, 

kaip prie televizoriaus prijungti dekoderį, skaitmeninį priedėlį arba įrašymo įrenginį 

ir kaip užregistruoti papildomą įrangą. Čia taip pat aiškinama, kaip prijungti 

garsiakalbius ir kaip televizorių sujungti su erdvinio garso sistema. Be to, aprašoma, 

kaip pasirinkti garsiakalbių kombinacijas.

Sistema BeoLink, 47 

Sužinokite, kaip prie televizoriaus prijungti garso sistemą ir kaip valdyti integruotą 

garso / vaizdo sistemą. Taip pat sužinokite, kaip prijungti susiejimo jungtis, valdyti 

susietą sistemą ir pastatyti televizorių susietoje patalpoje. 

Rodyklė, 56 



16 Televizoriaus nustatymas pirmą kartą 

Čia aprašyta nustatymo procedūra 

aktuali tik tada, kai televizorius 

prijungiamas prie elektros tinklo ir 

įjungiamas pirmą kartą. Jums bus 

automatiškai parodyti keli ekrano 

meniu, kuriuose turėsite užregistruoti 

prijungtą papildomą įrangą ir 

garsiakalbius. 

Jei vėliau ką nors pakeisite, galite  

įeiti į tuos pačius meniu ir atnaujinti 

nustatymus. 

Informacijos, kaip nustatyti ir valdyti 

DVB, ieškokite atskirame vadove. 

Televizoriaus	nustatymas	pirmą	kartą	–	tai	
keturi	pagrindiniai	veiksmai:	visos	prijungtos	
įrangos	registravimas,	kanalų	nustatymas,	
garsiakalbių	nustatymas	ir	garso	sureguliavimas. 
Kurie	meniu	bus	rodomi,	priklauso	nuo	to,	 
ar	įjungtas	/	išjungtas	TV	imtuvas	ir	ar	prie	
televizoriaus	prijungti	/	neprijungti	garsiakalbiai.	

MENU LANGUAGE

 TUNER SETUP

 CONNECTIONS

  CHECK AERIAL CONNECTION

 AUTO TUNING

 SPEAKER TYPES

 SPEAKER DISTANCE

 SPEAKER LEVEL

 SOUND ADJUSTMENT 
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Meniu seka nustatant pirmą kartą: 
MENU LANGUAGE… galite pasirinkti ekrano 

meniu kalbą. Pereinant iš vienos kalbos į kitą, 
keičiasi ekrano tekstas. Daugiau informacijos 
ieškokite skyriuje „Meniu kalbos pasirinkimas“, 
30 psl. 

TUNER SETUP… šiame meniu galite išjungti vidinį 
TV imtuvą ir nustatyti DVB kaip pagrindinį 
televizoriaus šaltinį, taip pat galite išjungti DVB 
modulį, jei norite, kad kuris nors periferinis 
įrenginys (pvz., skaitmeninis priedėlis) būtų jūsų 
DTV televizoriaus šaltinis. 

CONNECTIONS… pasirinkite įrangos, kurią 
prijungėte prie kiekvieno lizdo, tipą, naudojamus 
lizdus, gaminio pavadinimą ir šaltinio pavadinimą. 
Daugiau informacijos apie meniu CONNECTIONS 
ieškokite skyriuje „Papildomos vaizdo įrangos 
registravimas“, 40 psl. Nustatydami pirmą kartą, 
meniu CONNECTIONS nustatymus išsaugosite 
naudodami žalią mygtuką. 

AUTO TUNING… galimas tik neišjungus TV imtuvo. 
Užregistravus prijungtą įrangą, ekrane automatiškai 
parodomas kanalų nustatymo meniu. Norėdami 
pradėti automatinį nustatymą paspauskite GO. 
Televizorius nustato visus galimus kanalus. 
Daugiau informacijos apie TV kanalų nustatymą 
ieškokite skyriuje „Kanalų nustatymas iš naujo 
arba įtraukimas“, 23 psl. 

SPEAKER TYPES… šiame meniu galite pasirinkti, 
kurie Bang & Olufsen garsiakalbiai prijungti. 
Daugiau informacijos apie meniu SPEAKER 
TYPES ieškokite skyriuje „Garsiakalbių 
nustatymas – erdvinis garsas“, 42 psl. 

SPEAKER DISTANCE… įveskite atstumą, 
susidarantį nuvedus tiesią liniją nuo kiekvieno 
garsiakalbio iki vietos, kurioje klausysitės. 
Daugiau informacijos apie meniu SPEAKER 
DISTANCE ieškokite skyriuje „Garsiakalbių 
nustatymas – erdvinis garsas“, 43 psl. 

SPEAKER LEVEL… šiame meniu turite sukalibruoti 
prijungtų garsiakalbių garso lygį. Paeiliui iš 
kiekvieno garsiakalbio pasigirsta kalibravimo 
garsas. Sureguliuokite visų prijungtų garsiakalbių 
garso lygį, kad jis atitiktų centrinio garsiakalbio 
garso lygį. Galite pasirinkti, ar garsai iš eilės bus 
paleidžiami automatiškai, ar rankiniu būdu. 
Daugiau informacijos apie meniu SPEAKER LEVEL 
ieškokite skyriuje „Garsiakalbių nustatymas – 
erdvinis garsas“, 44 psl. 

SOUND ADJUSTMENT… sureguliuokite garso 
savybes, pavyzdžiui, garso stiprumą, žemųjų ir 
aukštųjų dažnių intensyvumą bei garsumą. Be 
to, galite nustatyti du numatytuosius garsiakalbių 
derinius: vieną, kuris bus naudojamas kaskart 
įjungus televizoriaus vaizdo šaltinį, ir kitą, kuris 
bus naudojamas kaskart įjungus prie televizoriaus 
prijungtą garso šaltinį. Bet kuriuo metu vis tiek 
galėsite pasirinkti kitą garsiakalbių derinį. 
Daugiau informacijos apie meniu SOUND 
ADJUSTMENT ieškokite skyriuje „Vaizdo ir garso 
nustatymų reguliavimas“, 28 psl. 

Informacijos, kur ir kaip prijungti papildomos 
įrangos, ieškokite skyriuje „Papildomos vaizdo 
įrangos registravimas“, 40 psl. ir skyriuje „Lizdų 
skydelis“, 36 psl.  
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Centrinės padėties nustatymas

Jei	jūsų	televizorius	turi	papildomą	
motorizuotą	stovą,	ekrane	parodomas	meniu	
STAND	ADJUSTMENT.	Nustatę	centrinę	padėtį, 
pasirinkite	mėgstamiausias	padėtis,	kai	
televizorius	įjungtas	ir	veikia	budėjimo	režimu.	

Atsiradus meniu STAND ADJUSTMENT… 
> Norėdami pradėti reguliuoti stovą, paspauskite GO. 
> Jei reguliavimas nutraukiamas, ekrane parodomas 

pranešimas ADJUSTMENT FAILED. Pašalinkite 
kliūtis, kurios gali trukdyti pasukti televizorių,  
ir paspaudę GO pradėkite reguliuoti iš naujo. 

> Baigus reguliuoti, parodomas pranešimas 
ADJUSTMENT OK, tada – meniu STAND 
POSITIONS. 

> Naudodami  ir  pasirinkite padėtį VIDEO, 
AUDIO arba STANDBY ir paspauskite GO, kad 
atidarytumėte meniu.

> Norėdami pasukti televizorių, paspauskite  
arba  . 

> Norėdami išsaugoti padėtį, paspauskite žalią 
mygtuką. Įsitikinkite, kad aplink televizorių yra pakankamai 

vietos ir jį galima pasukti į dešinę ir į kairę. 

Daugiau informacijos apie stovo padėtis ieškokite 
skyriuje „Padėtys, kaip galima pasukti televizorių“, 
26 psl. 

>> Televizoriaus nustatymas pirmą kartą 

STAND  ADJUSTMENT 

CALIBRATING . . . 

CENTRE  POSITION 
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20 Nustatytų kanalų redagavimas 

Pakeisti TV kanalų tvarką galite bet 

kada, iškviesdami meniu EDIT TV 

CHANNELS. Šis meniu taip pat 

suteikia galimybę pavadinti bei 

panaikinti TV kanalus. 

Jei nustatytus kanalus reikia 

papildomai redaguoti, pavyzdžiui, 

derinti dažnį, naudokite meniu 

MANUAL TUNING. 

Nustatytų kanalų perkėlimas 

Bet	kuriuo	metu	galite	perkelti	arba	ištrinti	
nustatytus	televizoriaus	kanalus,	kurių	
nenorite.	

Norėdami perkelti kanalus...
> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta TUNING. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu TV TUNING. 
EDIT CHANNELS jau paryškinta. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu EDIT CHANNELS. 
> Paspaudę  arba  pasirinkite kanalą, kurį 

norite perkelti. 
> Norėdami perkelti kanalą, vieną kartą paspauskite 

. Kanalas iš sąrašo jau perkeltas. 
> Paspauskite  arba , kad perkeltumėte kanalą 

į pageidaujamą kanalo numerį. 
> Paspauskite , kad kanalą grąžintumėte į sąrašą 

arba sukeistumėte jį vietomis su kanalu, kuris 
užima pageidaujamą kanalo numerį. 

> Dabar perkelkite vietomis sukeistą kanalą į tuščią 
kanalo numerį arba jau užimtą numerį ir kartokite 
procedūrą. 

> Perkėlę atitinkamus kanalus paspauskite STOP ir 
pereikite visus meniu arba paspauskite EXIT  ir 
išeikite iš visų meniu.

EDIT  TV  CHANNELS

  
move delete 

  1   DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 

EDIT  TV  CHANNELS

 move 
move delete 

  1  DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 

EDIT  TV  CHANNELS

more 
name move 

  1 DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  CHANNELS 

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .
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Nustatytų kanalų trynimas Nustatytų kanalų pavadinimas
Norėdami panaikinti kanalus… 
> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta TUNING. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu TV TUNING. 
EDIT CHANNELS jau paryškinta. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu EDIT CHANNELS. 
> Paspaudę  arba  perkelkite kanalą, kurį norite 

panaikinti. 
> Paspaudę  iš sąrašo perkelkite kanalus. 
> Norėdami ištrinti kanalą paspauskite geltoną 

mygtuką – kanalas bus rodomas raudonai. 
> Dar kartą paspauskite geltoną mygtuką, kad 

galutinai ištrintumėte kanalą, arba du kartus 
paspauskite , kad grąžintumėte kanalą į sąrašą. 

> Panaikinę atitinkamus kanalus paspauskite  
EXIT ir išeikite iš visų meniu. 

Meniu	EDIT	CHANNELS	leidžia	patiems	
pavadinti	visus	kanalus.	

Norėdami pavadinti kanalus... 
> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta TUNING. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu TV TUNING. 
EDIT CHANNELS jau paryškinta. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu EDIT CHANNELS. 
> Paspaudę  arba  pasirinkite kanalą, kurį 

norite pavadinti. 
> Paspaudę žalią mygtuką galėsite pasirinkti 

kanalą. Taip įjungiamas pavadinimo meniu. 
> Paspauskite  arba , kad pavadinime 

rastumėte atskirus simbolius. 
> Norėdami pereiti prie kito simbolio, paspauskite . 

Pereinant prie kito simbolio, televizorius siūlo 
galimus pavadinimus, bet jūs vis tiek galite 
naudoti  ir  arba  ir  pasirinkto 
pavadinimo simboliams įvesti ar redaguoti. 

> Paspaudę GO išsaugosite pavadinimą. 
> Jei reikia, kartokite procedūrą ir pavadinkite 

kitus kanalų numerius. 
> Pavadinę atitinkamus kanalus paspauskite GO, 

kad suredaguotas sąrašas būtų priimtas, arba 
paspauskite EXIT ir išeikite iš visų meniu. 

EDIT  TV  CHANNELS

character next 
 accept GO 

  1 DR1 
  2 
  3 A 
  4 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV 4 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

EDIT  TV  CHANNELS

more 
name move 

  1 DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
  9 . . . . . . . . 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 



22 >> Nustatytų kanalų redagavimas 

Nustatytų televizoriaus kanalų reguliavimas – neautomatinis nustatymas

TV	kanalams	galite	priskirti	kanalų	numerius.	
Galima	paderinti	kanalo	dažnį,	patikrinti,	ar	
kanalas	koduotas,	ir	skirtingiems	kanalams	
nustatyti	atitinkamus	garso	tipus.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta TUNING. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu TUNING, 
tada paspauskite , kad paryškintumėte 
MANUAL TUNING. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu TV MANUAL 
TUNING. 

> Paspaudę  arba  pasirinkite reikiamus meniu 
punktus. 

> Paspaudę  arba  peržiūrėkite kiekvieno punkto 
nustatymus. 

> Pasirinkę NAME, paspauskite žalią mygtuką ir 
pradėkite pavadinimų priskyrimo procedūrą. 
Naudodami  arba  ir  įveskite pasirinkto 
pavadinimo simbolius. 

> Norėdami iškviesti papildomą meniu TV 
MANUAL TUNING, pereikite prie EXTRA ir 
paspauskite GO. Dabar, jei reikia, galite 
koreguoti kanalo dažnį arba pasirinkti garso tipą. 

> Baigę redaguoti, paspauskite GO ir patvirtinkite 
nustatymus. 

> Paspaudę GO išsaugosite sureguliuotus kanalus. 
> Norėdami uždaryti visus meniu, paspauskite EXIT. 

Jei meniu parodomas punktas TV SYSTEM,  
prieš pradėdami nustatyti kanalus patikrinkite,  
ar rodoma tinkama transliavimo sistema: 
 B/G… skirta PAL/SECAM BG  
 I… skirta PAL I 
 L… skirta SECAM L 
 M… skirta NTSC M
 D/K… skirta PAL/SECAM D/K  

Jei kanalai transliuojami dviem kalbomis ir jums 
reikia jų abiejų, galite įrašyti kanalą du kartus, 
kiekvieną kartą kita kalba. 

Net išsaugoję garso / kalbos tipą, žiūrėdami 
televizijos kanalą šiuos tipus galėsite keisti. 
Daugiau informacijos ieškokite instrukcijos skyriuje 
„Garso ir vaizdo formato reguliavimas“, 8 psl. 

TV  MANUAL  TUNING 

TUNING  STORED 

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

CHANNEL  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING 

accept GO 

FINE  TUNE 0 

DECODER OFF 

TV SYSTEM B / G 

SOUND STEREO 

TV  MANUAL  TUNING 

start 
store GO 

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

CHANNEL  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITION

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 SEARCH
 FREQUENCY
 CHANNEL  NUMBER
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Televizorius gali pats surasti televizijos 

kanalus. Galite nustatyti ne daugiau 

kaip 99 skirtingus televizijos kanalus 

naudodami atskirus numerius ir 

kiekvienam kanalui suteikti atskirą 

pavadinimą. 

Galite nustatyti naujus kanalus, 

pavyzdžiui, jei perkeliate arba iš naujo 

nustatote prieš tai ištrintus kanalus. 

Kai nustatote kanalus naudodami meniu 

ADD CHANNEL, anksčiau nustatyti 

kanalai lieka nepakeisti. Tai leidžia 

išsaugoti kanalų pavadinimus, jų tvarką 

kanalų sąraše ir įvairius specialius 

įrašytus šių kanalų nustatymus, pvz., 

dekoderį arba transliavimo sistemos 

nustatymus. 

Nustatymas iš naujo naudojant 
automatinį nustatymą 

Leisdami	televizoriui	visus	kanalus	nustatyti	
automatiškai,	visus	televizoriaus	kanalus	
galite	nustatyti	iš	naujo.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta TUNING. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
TUNING, tada paspauskite , kad 
paryškintumėte AUTO TUNING. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu AUTO TUNING. 
> Norėdami pradėti automatinį nustatymą, 

paspauskite . 
> Baigus automatinį nustatymą pasirodo meniu 

EDIT CHANNELS. Tada galite pakeisti kanalų 
tvarką, juos ištrinti arba pervardyti. 

Pastaba: jei iš naujo nustatysite visus televizijos 
kanalus, išnyks visos jūsų sukurtos kanalų grupės  
ir kanalų nustatymai! 

Kanalų nustatymas iš naujo arba jų įtraukimas 

 select GO

TV  SETUP

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNELS
 ADD  CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  AUTO  TUNING

 start

EDIT  TV  CHANNELS

more
name move

TV  AUTO  TUNING

 

DELETES  CHANNEL  GROUPS

TV  TUNING

 select GO

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

  1 . . . . . . . .

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4
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>> Kanalų nustatymas iš naujo arba įtraukimas 

Naujų kanalų įtraukimas 

Galite	įtraukti	naują	kanalą	arba	atnaujinti	
nustatytą	kanalą,	kurį,	pavyzdžiui,	perkėlė	
transliuotojas.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta TUNING. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu  
TV TUNING, tada paspauskite , kad 
paryškintumėte ADD CHANNEL. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu ADD CHANNEL. 
> Norėdami pradėti, paspauskite . Radus naujų 

kanalų, jie įtraukiami automatiškai. 
> Baigus nustatymą ir įtraukus naujų kanalų, 

pasirodo meniu EDIT CHANNELS. Tada galite 
pakeisti kanalų tvarką, juos ištrinti arba 
pervardyti. Žymeklis paryškina pirmą naują 
kanalą iš tų, kurie ką tik buvo įtraukti į sąrašą. 

ADD  TV  CHANNEL

 start

10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
19 . . . . . . . .

TV  SETUP

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING

 select GO

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 19 . . . . . . . .
 20 . . . . . . . .
 21 . . . . . . . .
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26 Televizoriaus pasukimo padėčių nustatymas 

Jei televizorius turi papildomą 

motorizuotą stovą, jį galėsite pasukti 

naudodami Beo4 nuotolinio valdymo 

pultelį.  

Be to, televizorių galite užprogramuoti 

taip, kad žiūrint televizijos programas 

jis automatiškai pasisuktų į jūsų 

mėgstamą žiūrėjimo vietą, klausantis, 

pvz., prijungto radijo, pasisuktų į kitą 
vietą, o jį išjungus, pasisuktų į budėjimo 

režimo padėtį.  

Televizorių galite pasukti ir ranka. 

Pasirinkite	po	vieną	padėtį,	kai	įjungiate	
televizorių,	įjungiate	garso	režimą	ir	kai	
išjungiate.

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta STAND POSITIONS. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu STAND POSITIONS. 
> Paspaudę GO nustatykite padėtį VIDEO. 
> Paspauskite  arba , norėdami pasukti 

televizorių į žiūrėjimo vietą.
> Paspaudę GO  išsaugosite padėtį. 

Norėdami išsaugoti stovo padėtį, skirtą tam 
atvejui, kai televizorius išjungiamas ir įsijungia 
budėjimo režimas… 
> Paspaudę , pereikite į STANDBY. 
> Paspaudę GO nustatykite STANDBY padėtį. 
> Paspauskite  arba   ir pasukite televizorių į 

norimą vietą. 
> Paspaudę GO  išsaugosite padėtį.
> Norėdami uždaryti meniu, paspauskite EXIT. 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 VIDEO
 AUDIO
 STANDBY

 
 select GO 

STAND  POSITIONS

VIDEO 

AUDIO 

STANDBY 

PASTABA! Informacijos apie motorizuoto stovo 
montavimą pirmą kartą ieškokite skyriuje 
„Televizoriaus nustatymas pirmą kartą“, 16 psl.  



27Laiko ir datos nustatymas 

Kai nustatote, kad televizorius įsijungtų 

arba išsijungtų tam tikru metu, arba 

kai nustatote, kad tam tikru metu 

transliuojama programa būtų įrašyta 

įrašymo įrenginiu, laikrodis užtikrina, 

kad šios funkcijos būtų įjungtos ir 

išjungtos tinkamu laiku. 

Paprasčiausias būdas nustatyti laikrodį 

– sinchronizuoti jį su nustatyto TV 

kanalo teletekstu naudojant meniu 

CLOCK. Jei pasirenkate sinchronizuoti 

laikrodį, tai atliekama pagal TV kanalo, 

kurį tuo metu žiūrite, teletekstą. Jei 

teleteksto nėra, laikrodį galima 

nustatyti rankiniu būdu. 

Jei	norite	ekrane	laikinai	iškviesti	laikrodį,	
kelis	kartus	Beo4	pultelyje	paspauskite	
LIST	ir	suradę	CLOCK*	paspauskite	GO.	
Norėdami	pašalinti	laikrodį,	šiuos	veiksmus	
pakartokite.	

Prieš	sinchonizuodami	laikrodį	pagal	nustatytą	
kanalą,	pasitikrinkite,	ar	kanalas,	kurį	žiūrite,	
turi	teletekstą.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta CLOCK. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu CLOCK. 
> Paspaudę  arba  pamatysite kiekvieno 

punkto nustatymus. 
> Norėdami pereiti nuo vieno meniu punkto prie 

kito, paspauskite  arba . Jei SYNCHRONISE 
nustatyta NO, laiką reikia įvesti rankiniu būdu. 

> Paspaudę GO išsaugosite laikrodžio bei 
kalendoriaus nustatymus, o…

> … paspaudę EXIT uždarysite visus meniu 
neišsaugoję nustatymų. 

Jei keičiantis vasaros ir žiemos laikui laikrodis 
nepersukamas, paprasčiausiai įjunkite kanalą, 
pagal kurį anksčiau sinchronizavote laikrodį,  
ir laikas bus tinkamai nustatytas. Mėnesių santrumpos 

 Jan… sausis Jul… liepa  
 Feb… vasaris Aug… rugpjūtis 
 Mar… kovas Sep… rugsėjis 
 Apr… balandis Oct… spalis 
 May… gegužė Nov… lapkritis 
 Jun… birželis Dec… gruodis  

CLOCK

 store GO

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2001

SYNCHRONISE NO

SHOW CLOCK NO

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER SETUP
 SOUND

OPTIONS 

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 TIME
 DATE
 MONTH

*PASTABA! *Kad Beo4 pultelyje būtų rodoma 
CLOCK, šią funkciją pirmiausia turite įtraukti į 
Beo4 funkcijų sąrašą. Išsamesnės informacijos 
rasite Beo4 vadove. 



28 Garso ir vaizdo nustatymų reguliavimas 

Gamykloje iš anksto nustatytos 

neutralios vaizdo ir garso nustatymų 

reikšmės, tinkančios esant daugeliui 

žiūrėjimo ir klausymosi sąlygų. Jei 

norite, šiuos nustatymus galite 

reguliuoti. 

Reguliuokite vaizdo ryškumą, spalvas 

ir kontrastą. Garso nustatymai apima 

garsumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių 

nustatymus. 

Vaizdo ir garso nustatymus galima 

išsaugoti laikinai – iki televizoriaus 

išjungimo – arba visam laikui. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip 

pakeisti vaizdo formatą, ieškokite 

instrukcijoje, 9 psl. 

Ryškumo, spalvų ar kontrasto keitimas 

Reguliuokite	vaizdo	nustatymus	naudodami	
meniu	PICTURE.	Laikinieji	nustatymai	
atšaukiami	išjungus	televizorių.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu TV 

SETUP, tada paspauskite , kad būtų paryškinta 
OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta PICTURE. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu PICTURE. 
> Norėdami pereiti nuo vieno meniu punkto prie 

kito, paspauskite  arba . 
> Paspaudę  arba  reguliuokite reikšmes. 
> Paspaudę EXIT išsaugokite nustatymus, kurie 

galios, kol išjungsite televizorių, arba... 
> ...paspaudę GO išsaugokite savo nustatymus 

visam laikui. 

Norėdami laikinai pašalinti vaizdą iš ekrano, kelis 
kartus paspauskite LIST, kad Beo4 atsirastų P.MUTE, 
o tada paspauskite GO. Norėdami vaizdą grąžinti, 
paspauskite bet kurį šaltinio mygtuką, pvz., TV. 

Iš ko sudarytas meniu PICTURE… 
BRIGHTNESS… reguliuoja vaizdo ryškumą. 
CONTRAST… reguliuoja vaizdo kontrastą. 
COLOUR… reguliuoja vaizdo spalvų intensyvumą. 
TINT… reguliuoja dabartinio kanalo atspalvius. 

Galimas tik vaizdo šaltiniuose, kuriuose 
naudojamas NTSC signalas.

SVARBU! Jei šaltinis, pvz., kompiuteris, prijungtas 
prie VGA lizdo, informacijos ieškokite 12 puslapyje.

PICTURE

 store GO

BRIGHTNESS . . . . . . . .

CONTRAST . . . . . . . .

COLOUR . . . . . . . .

TINT . . . . . . . .

TV  SETUP

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER  SETUP
 SOUND

OPTIONS

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 BRIGHTNESS
 CONTRAST
 COLOUR

*PASTABA! Kad Beo4 pultelyje būtų rodoma  
P.MUTE, ši funkcija turi būti įtraukta į Beo4 funkcijų 
sąrašą. Išsamesnės informacijos rasite Beo4 vadove. 
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Garso reguliavimas

Jeigu	jūsų	televizoriuje	yra	pasirenkamas	
erdvinio	garso	modulis,	galite	nustatyti	du	
numatytuosius	garsiakalbių	derinius:	vieną,	
kuris	bus	naudojamas	kaskart	įjungus	
sistemos	vaizdo	šaltinį,	ir	kitą,	kuris	bus	
naudojamas	kaskart	įjungus	prie	sistemos	
prijungtą	garso	šaltinį.		Nepaisant	to,	bet	
kuriuo	metu	galite	pasirinkti	kitokį	
garsiakalbių	derinį;	daugiau	informacijos	
ieškokite	vadove,	9	psl.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SOUND. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte SOUND 
SETUP meniu. 

> Paspaudę  arba , pasirinkite elementą,  
kurį norite reguliuoti. 

> Paspaudę  arba , koreguokite reikšmes arba 
pasirinkite nustatymą. 

> Norėdami pereiti nuo vieno meniu punkto prie 
kito, paspauskite  arba . 

> Paspaudus EXIT, pasirinkti nustatymai bus 
išsaugoti, kol išjungsite televizorių. 

> Paspaudus GO, nustatymai bus išsaugoti visam 
laikui. 

SOUND SETUP meniu... 
VOLUME… reguliuoja garsumo lygį, kurį televizorius 

naudoja jį įjungus. 
(CENTRE)… galimas tik jei prie televizoriaus 

prijungėte garsiakalbius. Reguliuoja garsą tarp 
išorinių ir vidinių garsiakalbių. 

(BALANCE)… reguliuoja garsiakalbių balansą. 
BASS… reguliuoja žemų dažnių lygį. 
TREBLE… reguliuoja aukštų dažnių lygį. 
LOUDNESS… garsumo funkcija kompensuoja 

žmogaus ausies aukštų ir žemų dažnių jautrumo 
trūkumą. Esant žemam garso lygiui, šie dažniai 
padidinami, kad muzika skambėtų dinamiškiau. 
Garsumo funkcija gali būti nustatyta YES arba NO.

Šio meniu turinys skirsis atsižvelgiant į jūsų 
garsiakalbių nustatymą. 

SOUND  SETUP

 store GO

VOLUME . . . . . . . .

BALANCE . . . . . . . .

BASS . . . . . . . .

TREBLE . . . . . . . .

LOUDNESS NO

TV  SETUP

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER SETUP
 SOUND

OPTIONS

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 VOLUME
 BALANCE
 BASS



30 Kaip pasirinkti meniu kalbą 

Meniu kalba, kurią pasirinkote pirmą 

kartą nustatydami televizorių, gali 

būti bet kada pakeista. 

Pasirinkus meniu kalbą, ta kalba 

rodomi visi meniu ir ekrano 

pranešimai. 

Ekrano	meniu	kalbą	galite	pasirinkti	meniu	
TV	SETUP.	Pereinant	iš	vienos	kalbos	į	kitą,	
keičiasi	ekrano	tekstas.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta MENU LANGUAGE. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu MENU 
LANGUAGE. 

> Norėdami pereiti prie pasirinktos kalbos 
naudokite  ir . 

> Paspaudę GO galėsite pasirinkti. 
> Paspaudę STOP pereisite į ankstesnius meniu,  

o paspaudę EXIT iš visų meniu išeisite. 

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER  SETUP
 SOUND

OPTIONS 

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 DANSK
 DEUTSCH
 ENGLISH



31Vieta, lizdai ir jungtys 

Šiame skyriuje sužinosite, kaip 

televizorių pastatyti ir prijungti. 

Skyriuje pateikiama ir lizdo skydelio 

apžvalga. 

Nustatant televizorių 

rekomenduojame laikytis toliau 

aprašytos procedūros: 

– Televizorių išpakuokite; 

– Pasirinkite televizoriui tinkamą 

aplinką; 

– Pritvirtinkite televizorių prie 

pasirinkto stovo ar laikiklio; 

– Televizorių padėkite į vietą; 

– Sujunkite laidus, papildomą įrangą 

ir garsiakalbius. 

Išplėstinis valdymas, 5 
Viskas, ką turite žinoti apie sudėtingesnes, kasdien nenaudojamas televizoriaus 

funkcijas, pavyzdžiui, įsijungimo ir išsijungimo nustatytu laiku funkciją, prijungtą 

skaitmeninį priedėlį.  Kaip valdyti erdvinio garso sistemą.

Kanalų ir pasirinkimų nustatymai, 15 
Sužinokite, kaip pirmą kartą nustatyti televizorių ir kanalus. Šiame skyriuje taip pat 

pateikiama informacija apie laiko, datos, stovo padėčių, garso ir vaizdo nustatymus. 

Televizoriaus pastatymas, lizdų ir jungčių sujungimas, 31 
	 •	 Kaip	nustatyti	televizorių,	32 
	 •	 Kamera	ir	ausinių	lizdai,	35 
	 •	 Lizdų	skydelis,	36 
	 •	 Papildomos	vaizdo	įrangos	prijungimas,	38 
	 •	 Papildomos	vaizdo	įrangos	registravimas,	40 
	 •	 Garsiakalbių	nustatymas	–	erdvinis	garsas,	42 

Sistema BeoLink, 47 
Sužinokite, kaip prie televizoriaus prijungti garso sistemą ir kaip valdyti integruotą 

garso / vaizdo sistemą. Taip pat sužinokite, kaip prijungti susiejimo jungtis, valdyti 

susietą sistemą ir pastatyti televizorių susietoje patalpoje. 

Rodyklė, 56 



32 Televizoriaus nustatymas 

Daugiau informacijos apie tai, kaip 

televizoriaus galinėje dalyje pritvirtinti 

ir nutiesti laidus, ieškokite 34 puslapyje.

Daugiau informacijos apie lizdų 

skydelį ieškokite 36 puslapyje. 

Elgesys su televizoriumi 
– Nestatykite televizoriaus tiesioginėje saulės arba 

dirbtinėje šviesoje, pavyzdžiui, prožektoriaus 
šviesoje, nes gali sumažėti nuotolinio valdymo 
pultelio jautrumas. Be to, jei ekranas 
perkaitinamas, televizoriaus vaizdą gali iškreipti 
juodi taškeliai. Televizoriui atvėsus iki įprastos 
temperatūros, šie taškeliai išnyksta.

– Norėdami išvengti sužeidimų, naudokite tik 
Bang & Olufsen stovus arba laikiklius. 

– Įsitikinkite, ar televizorius parengtas, pastatytas 
ir sujungtas laikantis šių instrukcijų. 

– Televizorius skirtas naudoti tik patalpose, 
sausoje buitinėje aplinkoje. Naudokite 10–40°C 
(50–105°F) temperatūroje. 

– Ant televizoriaus nedėkite jokių daiktų. 
– Televizorių visada laikykite ant tvirto, stabilaus 

paviršiaus.
– Nebandykite televizoriaus ardyti. Tokius darbus 

gali atlikti tik techninės priežiūros tarnybos 
specialistai. 

Jei turite motorizuotą stovą, palikite vietos aplink 
televizorių, kad jis galėtų laisvai suktis. Televizorių 
galima pasukti ir ranka. 

Lizdų skydelių apžvalga 
1 Pasirinktinio stovo ir sieninio laikiklio 

pritvirtinimo dangtelis. Norėdami nuimti 
dangtelį, ištraukite laikydami už apačios. 

2 Pagrindinis lizdų skydelis. Daugiau informacijos 
ieškokite 36 puslapyje. 

3 VGA lizdo, skirto kompiuterio jungčiai, dangtelis. 
Daugiau informacijos ieškokite 12 puslapyje. 

4 Pagrindinio lizdų skydelio dangtelis. Norėdami 
nuimti dangtelį, ištraukite laikydami už apačios. 

5 Papildomo kortelių skaitytuvo, skirto prieigai 
prie DVB kanalų, dangtelis. 

6 Fotoaparato ir ausinių lizdų dangtelis. Norėdami 
atidaryti paspauskite, norėdami uždaryti 
paspauskite dar kartą. 

7 Laido griovelis. Svarbu, kad laidai būtų perkišti 
per griovelį ir susieti su laidų įmautėmis, nes 
priešingu atveju laidai gali išsitraukti iš lizdų. 
Daugiau informacijos ieškokite 34 puslapyje. 

Pavaizduotus dangtelius (1 ir 3) galima laikyti 
pagrindinio lizdų skydelio dangtelyje.

6 

5 

7 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

1 
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Pastatymo galimybės 
Televizorių galima pastatyti keliais būdais, kai kurie 
jų parodyti dešinėje. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į savo Bang & Olufsen 
pardavėją. 

Jeigu televizorių pritvirtinate prie tam tikro 
motorizuoto stovo arba sieninio laikiklio, galite jį 
pakreipti į viršų ir į apačią bei pasukti į kairę arba  
į dešinę. Tačiau turėkite omenyje, kad pakreipti 
galima tik rankiniu būdu. 

Tvirtindami televizorių prie stovo arba sieninio 
laikiklio, pakuotės dalis galite panaudoti 
gaminiams prilaikyti. Tai palengvina tvirtinimą. 
Išsamesnės informacijos rasite vadove, kuris 
pateikiamas su šiais priedais. 

Garsiakalbio	dangtelio	pritvirtinimas: nežymiai 
pakelkite garsiakalbio dangtelį į dešinę laikiklių a ir 
b pusę. Dabar dangtelį paslinkite į kairę taip, kad 
pritvirtinimo taškai  liestųsi su atitinkamais 
televizoriaus laikikliais (a, b ir c).

Norėdami nuimti dangtelį, nykščiu paspauskite 
dangtelį į dešinę pusę, kad jis atsilaisvintų, tada 
dangtelį nuimkite. 

a

c

c

c

c

c c

c

b
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Antenos ir maitinimo jungtys 

Jeigu	leidžiate	televizoriui	nusistatyti	pačiam,	
tiesiog	prijunkite	televizoriaus	anteną	prie	
lizdo	ir	įjunkite	televizorių	į	elektros	tinklą,	
kaip	parodyta	dešinėje.		

Jei ruošiatės prie televizoriaus prijungti garsiakalbius, 
garso sistemą arba kitą įrangą, į tinklą jo dar 
nejunkite! 

Teikiamas maitinimo laidas ir kištukas yra specialiai 
sukurti šiam televizoriui. Jei pakeisite kištuką arba 
kaip nors pažeisite maitinimo laidą, televizorius 
ims rodyti prasčiau! 

Kai prijungimas užbaigtas, o kabeliai pritvirtinti, 
kaip nurodyta šiame puslapyje, televizorių įjunkite 
į elektros tinklą. Po ekranu įsižiebia maža raudona 
lemputė. Sistema veikia budėjimo režimu ir yra 
parengta naudoti. Jei televizorius nusistatė pats, 
dabar galite nustatyti kanalus taip, kaip parodyta 
skyriuje „Televizoriaus nustatymas pirmą kartą“,  
16 psl. 

Kai televizorius nenaudojamas, jis paliekamas 
veikti budėjimo režimu. Tam, kad galėtumėte 
televizorių valdyti nuotolinio valdymo pulteliu, 
svarbu jo neatjungti nuo elektros tinklo. 
Televizorių visiškai išjungti galima tik ištraukus 
kištuką iš elektros lizdo. 

SVARBU! Visi laidai turi būti pritvirtinti prie 
televizoriaus naudojant pridėtą laidų įmautę,  
kaip parodyta. 

Sujungę visas jungtis ir pritvirtinę laidus,  
vėl uždėkite laidų dangtelį.

TV IN
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Galite prijungti ausines ir klausytis 

programos arba galite prijungti 

vaizdo kamerą ir per televizorių 

žiūrėti ja nufilmuotą medžiagą.  Jei 

prijungėte įrašymo įrenginį, galite 

nukopijuoti vaizdo kameros įrašus. 

Lizdai, skirti laikinosioms jungtims 

PHONES  
Į lizdą, pažymėtą PHONES, galima įjungti 
stereofonines ausines. Prijungus ausines, 
televizoriaus garsas išjungiamas, o jas atjungus – 
vėl įjungiamas. 

Šie lizdai skirti vaizdo kamerai prijungti: 
VIDEO 
Skirta vaizdo signalui. 

R	–	L		
Skirta garso kanalui prijungti (atitinkamai dešinysis 
ir kairysis garso kanalai). 

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra per 
televizorių 
Norėdami peržiūrėti fotoaparatu padarytas 
nuotraukas, prijunkite fotoaparatą ir įjunkite 
televizorių. Televizorius automatiškai užregistruoja 
signalą ir nuotraukas galite matyti ekrane.  

Jei fotoaparato signalas yra išjungtas... 
> Kelis kartus paspauskite LIST, kol Beo4 bus 

rodoma CAMERA*, tada paspauskite GO. 

Kamera nufilmuotų vaizdų peržiūra ir 
perrašymas 
Jei prijungėte įrašymo įrenginį ir vaizdo kamerą 
prie televizoriaus, galite kopijuoti vaizdo kameros 
įrašus. 

Norėdami perrašyti įrašą iš kameros… 
> Prijunkite kamerą ir joje įjunkite nufilmuotos 

medžiagos peržiūros funkciją. Televizorius 
automatiškai užregistruoja signalą ir vaizdus 
galite matyti televizoriaus ekrane. 

> Paspauskite RECORD du kartus ir bus pradėta 
perrašyti. Tik jei naudojate Bang & Olufsen 
įrašymo įrenginį.

Jei perrašymo iš vaizdo kameros metu pasirinksite 
kitą šaltinį arba išjungsite televizorių, įrašymas bus 
nutrauktas. Įrašinėjant televizijos kanalų žiūrėti 
negalima. 

R

L

VIDEO

PHONES

CAMERA

*Kad Beo4 pultelyje būtų rodoma CAMERA, šios 
funkcijos turi būti įtrauktos į Beo4 funkcijų sąrašą. 
Išsamesnės informacijos rasite Beo4 vadove.
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Televizoriaus lizdų skydelis yra skirtas 

signalų įvesties laidams ir įvairiems 

papildomiems įrenginiams prijungti, 

pvz., įrašymo įrenginiui ar susietai 

Bang & Olufsen muzikos sistemai. 

AV lizdai yra pirminiai papildomos 

įrangos prijungimo lizdai. Visa šiuose 

lizduose prijungta įranga turi būti 

užregistruota meniu CONNECTIONS. 

Daugiau informacijos ieškokite 

skyriuje „Televizoriaus nustatymas 
pirmą kartą“, 16 psl. 

Taip pat galite prijungti kompiuterį ir 

televizorių naudoti kaip monitorių; 

daugiau informacijos rasite skyriuje 

„Televizoriaus kaip kompiuterio 
monitoriaus naudojimas“. 

AV3 
L 
Kairiosios linijos įvesties signalas (skirtas garsui iš 
kompiuterio). 
R 
Dešiniosios linijos įvesties signalas (skirtas garsui iš 
kompiuterio). 

Y	–	Pb	–	Pr	
Skirta išorinės vaizdo įrangos jungčiai. 

LINK TV 
Antenos išvesties lizdas, skirtas vaizdo signalams  
į kitas patalpas perduoti. Taip pat reikalingas RF 
Link stiprintuvas.

~ 
Elektros tinklo jungtys.  

DVB IN
Antenos įvesties lizdas iš DVB antenos. Jis būna tik 
tuomet, jei jūsų televizoriuje yra papildomas DVB 
modulis.

TV IN
Antenos įvesties lizdas iš jūsų išorinės antenos, 
kabelinės televizijos tinklo arba iš jūsų televizoriaus 
pagrindinėje patalpoje, jeigu jis pastatytas susietoje 
patalpoje.  

STAND 
Skirta motorizuotam stovui prijungti.

AV  2 
21 kontakto lizdas, skirtas kito prietaiso AV jungčiai, 
pvz., DVD grotuvui, skaitmeniniam priedėliui, 
antrajam dekoderiui arba žaidimų konsolei. 

AV 1 
21 kontakto lizdas, į kurį jungiamas Bang & Olufsen 
įrašymo įrenginys, skaitmeninis priedėlis, dekoderis 
arba kitas įrašymo įrenginys. Galite prijungti ir kitų 
tipų papildomą įrangą.

HDMI	IN	(A–B)
HDMI™ (High Definition Multimedia Interface – 
didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) lizdai, 
skirti HDMI vaizdo šaltiniui arba kompiuteriui 
prijungti. Prie šių lizdų prijungtus šaltinius galima 
registruoti prie bet kurio AV lizdo. Jei HDMI 
Expander prijungtas, naudokite lizdą HDMI-B.  
Palaikomi formatai:  
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p, 1080i; 60 Hz: 
480i, 480p, 720p ir 1080i 
PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 ir 
1360 x 768

Lizdai, esantys galiniame skydelyje 

REAR SUBWOOFER REAR

FRONT FRONT A 1

A 2

STAND

AV1

MASTER LINK

POWER LINK

IR-
OUT
1-3

IR-
OUT
2-4

AV2

L

AV3

HDMI IN

R

A

B

TV IN

LINK TV DVB IN

Y

Pb

Pr
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SMARTCARD 
Skirta skaitmeninių kanalų prieigos kortelėms įdėti. 

CA 
Skirta skaitmeninių palydovinių kanalų prieigos 
kortelėms ir moduliams įdėti. 

Vienoje CA modulio pusėje yra vienas išsikišęs 
kraštas, kitoje – du. Pusė, kurioje išsikišę du 
kraštai, turėtų būti viršuje. Įdedant kortelę aukso 
spalvos mikroschema turėtų būti nusukta nuo 
ekrano.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie 
suderinamus kortelių ir modulių derinius, 
kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

SVARBU! DVB DATA (USB prievadas) naudojamas 
tik paslaugoms. 

MASTER LINK 
Lizdas, į kurį jungiama suderinama Bang & Olufsen 
muzikos sistema. 
Šis lizdas taip pat naudojamas garsui paskirstyti 
namuose, kai naudojama BeoLink sistema. 

POWER LINK  
Naudojamas išoriniams Bang & Olufsen 
garsiakalbiams prijungti. Jis naudojamas tik 
tuomet, jei jūsų televizoriuje nėra papildomo 
erdvinio garso modulio. 

IR	iš	1-3,	2-4	
Skirtas valdyti prijungtą skaitmeninį priedėlį  
(set-top box). 

VGA
Skirta kompiuteriui prijungti. Palaiko šias ekrano 
skiriamąsias gebas: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 
1024 x 768, 1360 x 768 ir 1280 x 720. Daugiau 
informacijos apie naudojimą ir pastatymo vietą 
rasite 12 ir 39 puslapiuose.  

Jau minėti skaitmeniniai lizdai ir garsiakalbis 
prieinami tik tuo atveju, jeigu jūsų televizoriuje 
yra papildomas erdvinio garso modulis. 

REAR 
Šie du lizdai yra naudojami išoriniams galiniams 
erdvinio garso sistemos garsiakalbiams prijungti.

FRONT 
Šie du lizdai yra naudojami išoriniams priekiniams 
erdvinio garso sistemos garsiakalbiams prijungti. 

SUBWOOFER 
Lizdas naudojamas erdvinio garso sistemos žemų 
dažnių garsiakalbiui BeoLab prijungti.

A1	–	A2	
Skirta skaitmeninio garso įvesties jungčiai iš 
išorinės įrangos, įjungtos į AV lizdų grupę. 

Intelektualiųjų kortelių skaitytuvas ir CA modulis 

CA MODULE

DVB DATA

SMARTCARD

Prie televizoriaus prijungus didelės raiškos (HD) 
įrangą, pasikeičia kai kurios vaizdo funkcijos: 
– Jei pasirinkote FORMAT 2, skirtą vaizdams su 

testu, kaip aprašyta vadovo 9 psl., vaizdo 
negalima perstumti aukštyn arba žemyn;  

– Negalėsite paskirstyti garso ar vaizdo iš 
didelės raiškos šaltinio į produktą, esantį 
susietoje patalpoje, nebent jūsų didelės 
raiškos prietaisas turi standartinės raiškos 
(SD) signalą; 

– Negalėsite įrašyti didelės raiškos šaltinio, 
nebent didelės raiškos prietaisas turi 
standartinės raiškos (SD) signalą. 
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Šiuose dviejuose puslapiuose 

pateiktose schemose parodyta, kaip 

parengti televizorių naudoti su vaizdo 

šaltiniais ir garsiakalbiais ir kaip 

išplėsti įrangą, pvz., naudojant 

suderinamą Bang & Olufsen garso 

sistemą arba kompiuterį. 

Daugiau informacijos apie kiekvieną 

lizdą ieškokite skyriuje „Lizdų skydelis“, 
36 psl. 

Skyriuje „Papildomos vaizdo įrangos 
registravimas“, 40 psl., rasite daugiau 

informacijos, kaip parengti naudoti 

prijungtą įrangą. 

Vaizdo signalai 
Įjunkite savo vaizdo signalo šaltinius, pavyzdžiui, 
laidą arba anteną, į schemoje pavaizduotus lizdus. 

Garsiakalbiai 
Televizorius turi įtaisytuosius garsiakalbius, tačiau 
sistemą galite išplėsti į erdvinio garso sistemą, 
įskaitant žemų dažnių garsiakalbį. Daugiau 
informacijos ieškokite skyriuje „Garsiakalbių 
nustatymas – erdvinis garsas“, 45 psl. 

Nepamirškite kiekvieno garsiakalbio L – R jungiklio 
nustatyti L ir R (atitinkamai kairysis ir dešinysis 
garso kanalai). 

Papildoma vaizdo įranga 
Lizdų skydelio lizdai leidžia tuo pačiu metu 
prijungti įvairios vaizdo įrangos. Mes tikimės, kad 
Bang & Olufsen pardavėjas jūsų įsigytus gaminius 
pristatys, nustatys ir paruoš naudoti. 

Įranga, turinti HDMI™ įvestį 
Įrangą, turinčią HDMI įvestį, galima jungti į bet 
kurį HDMI lizdą, nesvarbu, koks yra AV lizdas,  
prie kurio prijungėte įrangą. Jei HDMI Expander 
prijungtas, naudokite lizdą HDMI-B.  
 

POWER LINK

SUBWOOFER

POWER LINK 

REAR

POWER LINK 

FRONT

DVB IN

TV IN
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Šioje schemoje parodyti papildomos vaizdo 
įrangos, kuri gali būti vienu metu prijungta prie 
televizoriaus, pavyzdžiai. Jei turite Bang & Olufsen 
įrašymo įrenginį, jis turi būti įjungtas į AV1 lizdą. 

IR siųstuvai 
Norėdami ne Bang & Olufsen gaminius valdyti 
Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu, prie 
kiekvieno gaminio prijunkite mažo galingumo IR 
siųstuvą. Kiekvieną IR siųstuvą įjunkite į vieną iš 
lizdų skydelio lizdų, pažymėtų IR-OUT. 

Kompiuteris 
Galite prijungti kompiuterį ir televizorių naudoti 
kaip monitorių. 

SVARBU! Prieš ką nors prijungdami, iš elektros 
tinklo išjunkite televizorių, kompiuterį ir visą prie 
kompiuterio prijungtą įrangą. Be to, kompiuteris 
turi būti jungiamas į įžemintą elektros lizdą, kaip 
nurodyta kompiuterio nustatymo instrukcijoje! 

Kompiuterio VGA išvestį prijunkite prie televizoriaus 
VGA įvesties. Norėdami kompiuterio skleidžiamą 
garsą girdėti per televizoriaus garsiakalbius, garso 
išvestį prijunkite prie televizoriaus AV3 R – L lizdų. 
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Televizoriaus 
kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas“, 12 psl. 

Garso sistema 
Jei turite Bang & Olufsen garso sistemą su 
Master Link lizdu, galite ją prijungti prie 
televizoriaus. Naudodami Master Link laidą 
prijunkite ją prie Master Link lizdo. Daugiau 
informacijos rasite skyriuje „Garso sistemos 
prijungimas ir naudojimas“, 48 psl. 

AV 1

AV 1–3

AV 1–3

Recorder (HDR)

Satellite (STB)

DVD

AV 1–3Decoder

VGA

R – L
(AV3)

MASTER
LINK
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Jei prie televizoriaus prijungėte 

papildomą vaizdo įrangą, šią įrangą 

turite užregistruoti meniu 

CONNECTIONS. 

Sistemą nustatant pirmą kartą, 

televizorius aptinka konkrečiu 

momentu prijungtą įrangą, o ekrane 

automatiškai parodomas meniu 

CONNECTIONS. Jei nuolatinę įrangą 

prijungsite vėliau, turėsite ją 

užregistruoti meniu CONNECTIONS. 

Daugiau informacijos apie tai, kur ir 

kaip prijungti papildomą įrangą, 

ieškokite prieš tai buvusiuose 
puslapiuose ir skyriuje „Lizdų skydelis“, 
36 psl. 

Užregistravus	prie	televizoriaus	prijungtą	
įrangą,	ją	galima	įjungti	naudojant	Beo4	
nuotolinio	valdymo	pultelį.	

> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu OPTIONS. 
CONNECTIONS jau paryškinta.

> Paspaudę GO, iškvieskite meniu CONNECTIONS.
> Paspaudę  arba  pereikite į kitus lizdus:  

AV1, AV2, AV3, CAMERA, HDMI EXPANDER. 
> Paspaudę GO užregistruokite prijungtą gaminį 

paryškintame lizde. 
> Paspaudę  arba  pereikite į kitus lizdų tipus. 
> Paspaudę  arba  užregistruokite viską,  

ką prijungėte prie paryškinto lizdo. 
> Paspaudę GO pasirinkite kitą AV lizdą. 
> Baigę nustatymą paspauskite STOP ir pereikite 

ankstesnius meniu arba paspauskite EXIT ir 
išeikite iš visų meniu. 

Jei dėl kokios nors priežasties įrangą atjungsite,  
o tada išjungsite televizorių iš elektros tinklo,  
vėl įjungus įrangą gali tekti ją registruoti iš naujo, 
net jei nepakeisite papildomos įrangos nustatymų. 

Kas prijungta?

TV  SETUP

 select GO

CONNECTIONS

 store GO

OPTIONS

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER  SETUP
 SOUND

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 AV1
 AV2
 AV3

AV1 V. MEM

AV 2 NONE

AV3 NONE

CAMERA  NONE

HDMI EXPANDER NONE

LINK 

AV 1

 store GO

SOURCE V. MEM

IR  SOCKET NONE

HDTV NO

S/P DIF  NONE
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Prie	televizoriaus	prijungę	papildomos	įrangos,	
turite	sistemai	nurodyti,	kad	sukūrėte	kokių	
nors	papildomų	ryšių,	pvz.,	galbūt	turėtų	būti	
priimamas	skaitmeninis	garso	signalas,	
skaitmeninis	video	signalas	arba	galbūt	
prijungėte	IR	siųstuvą.	

Kas įeina į meniu AV1 – AV3… 
SOURCE… pasirinkite šaltinį, kurį įjungėte į AV 

lizdą. Galimos pasirinktys:
 NONE… jei neprijungėte jokios įrangos.
 V.MEM… jei prijungėte Bang & Olufsen arba 

bet kurį kitą įrašymo įrenginį. Prieinama tik 
meniu AV1 – AV2. 

 DVD… jei prijungėte DVD grotuvą. Prieinama tik 
meniu AV1 – AV2.

 DVD2… jei prijungėte DVD grotuvą. Prieinama 
tik meniu AV1 – AV2.

 TV... prijungtas TV imtuvas.
 DTV… jeigu turite papildomą DVB modulį arba 

jeigu esatę prijungę skaitmeninį priedėlį, 
užregistruotą kaip DTV. 

 DTV2… jei prijungėte skaitmeninį priedėlį, 
užregistruotą kaip DVT2.

 PC… jei prijungėte kompiuterį.
 DECODER… jei prijungėte dekoderį. Prieinama 

tik meniu AV2. 
 V.AUX2… jei prijungėte bet kurio tipo papildomą 

įrangą. Prieinama tik meniu AV2 – AV3. 

IR SOCKET… pasirinkite, į kurį IR OUT lizdą 
įjungėte prijungtą šaltinį. Pasirinktys: NONE,  
IR-OUT 1, IR-OUT 2, IR-OUT 3 arba IR-OUT 4.

HDTV… jei į AV lizdą įjungtas šaltinis suteikia 
galimybę naudoti HDTV, pasirinkite, kuris lizdas 
yra naudojamas HDTV. Galimos pasirinktys:  
NO, HDMI-A, HDMI-B*, YPbPr ir VGA.

S/P-DIF... rodo, ar prie televizoriaus prijungta 
įranga naudojant vieną iš SPDIF lizdų. Pasirinkite 
tinkamą lizdą: A1 arba A2.

*Jei HDMI EXPANDER nustatytas YES, HDMI-B 
pasirinktis pakeičiama šiomis pasirinktimis: 
HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 ir HDMI-B4. 

Automatinis budėjimo režimas…
Užregistravę skaitmeninį priedėlį meniu 
CONNECTIONS, galite nustatyti, kada skaitmeninis 
priedėlis automatiškai persijungs į budėjimo režimą. 
Tai reiškia, kad galima pasirinkti, ar prijungtas 
skaitmeninis priedėlis turi automatiškai persijungti 
į budėjimo režimą.

Galimos pasirinktys:
OFF AT SOURCE CHANGE… skaitmeninis priedėlis 

įjungiamas jį pasirinkus, o išjungiamas pasirinkus 
kitą šaltinį.

OFF AT TV STANDBY… skaitmeninis priedėlis 
įjungiamas jį pasirinkus, o išjungiamas išjungus 
televizorių.

ALWAYS ON… skaitmeninis priedėlis visada įjungtas 
ir niekada neišjungiamas.

MANUAL CONTROL… skaitmeninis priedėlis nėra 
automatiškai įjungiamas ir išjungiamas. Jį įjungti 
ir išjungti turite rankiniu būdu, naudodami Beo4 
nuotolinio valdymo pultelį.

Jei prijungėte skaitmeninį priedėlį, meniu 
CONNECTIONS pasirinkę STB, iš ekrane rodomo 
sąrašo turėsite pasirinkti savo skaitmeninį priedėlį. 

STB  SETUP 

 store GO 

NOKIA  96025 
NOKIA  9820T 
NOKIA  9850T 
PACE  DTR730-IM 
SKY  DIGITAL 
SELECTOR 
CANALdig  DK/S/N 
MACAB  DCB-101 
TPS  96573D 
CANAL+  SAT r2 
Planet  PL  9000 
CANALdigital  I 
ECHOSTAR  9000 
CANALdigital  E 
TV  BOX 1000-S 
CANALdigital  NL 
NOKIA  D-BOX 
NOKIA  D-BOX II 
HUMAX  F1-VACI 
TechniBox  CAM1 
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Jeigu jūsų televizoriuje yra pasirenkamas 

erdvinio garso modulis, galite sukurti 

erdvinio garso sistemą. 

Prie sistemos prijungę keturis 

Power Link garsiakalbius ir BeoLab 

žemų dažnių garsiakalbį, turėsite 

erdvinio garso sistemą. 

Erdvinio garso sistema lengvai tilps 

jūsų gyvenamojoje patalpoje. 

Pasirinkite vietą, kurioje patogiausia 

žiūrėti ir klausytis. Geriausias garsas 

bus garsiakalbių apsuptoje zonoje. 

Prijunkite	garsiakalbius	prie	televizoriaus	
Power	Link	lizdų.	Konkrečios	informacijos,	
kaip	nustatyti	garsiakalbius,	ieškokite	jų	
vadove.	

Nepamirškite priekinių ir galinių garsiakalbių L – R 
– LINE jungiklių perjungti į padėtį L arba R (kairysis 
arba dešinysis kanalas), kad būtų nurodyta jų 
padėtis. Kairiųjų garsiakalbių jungiklį perjunkite į L, 
o dešiniųjų – į R. 

Norėdami užregistruoti garsiakalbių tipus… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SOUND. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
SOUND SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SPEAKER TYPE. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu SPEAKER TYPE. 
> Spausdami  arba  suraskite savo garsiakalbių 

tipą, o spausdami  pereikite prie kito garsiakalbių 
komplekto. Jei neprijungta jokių garsiakalbių, 
pasirinkite NONE. 

> Jei turite BeoLab žemų dažnių garsiakalbį, 
spausdami  perkelkite žymeklį prie 
SUBWOOFER ir, paspaudę , pažymėkite YES. 

> Norėdami išsaugoti, paspauskite GO, o norėdami 
uždaryti visus meniu nustatymų neišsaugoję, 
paspauskite EXIT. 

Galingiausius garsiakalbius visada naudokite kaip 
priekinius garsiakalbius. 

Garsiakalbių nustatymas – erdvinis garsas 

Garsiakalbių tipo pasirinkimas

SPEAKER  TYPE 

 store GO 

FRONT BEOLAB 8000

REAR BEOLAB 6000

SUBWOOFER YES
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Įjunkite	televizorių	būdami	toje	vietoje,	iš	
kurios	labiausiai	mėgstate	jį	žiūrėti.	Įveskite	
atstumų,	susidarančių	nuvedus	tiesią	liniją	
nuo	tos	vietos	iki	atskirų	garsiakalbių,	ilgį	
metrais.	

Norėdami nustatyti atstumą iki garsiakalbių… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu TV 

SETUP, tada paspauskite , kad būtų paryškinta 
OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SOUND. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
SOUND SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SPEAKER DISTANCE. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu SPEAKER 
DISTANCE. 

> Norėdami perkelti žymeklį nuo vieno garsiakalbio 
prie kito, paspauskite  arba , o norėdami 
pasirinkti apytikslį tiesioginį atstumą metrais 
nuo jūsų žiūrėjimo vietos iki kiekvieno 
garsiakalbio, paspauskite  arba . 

> Įvedę atitinkamus atstumus iki garsiakalbių, 
paspauskite GO, jei norite išsaugoti nustatymus, 
arba paspauskite EXIT, jei norite uždaryti meniu 
nustatymų neišsaugoję. 

Garsiakalbių atstumų nustatymas 

SPEAKER  DISTANCE 

 store GO 

CENTRE 1.0 M 

LEFT  FRONT 1.0 M 

RIGHT  FRONT 1.0 M 

RIGHT  REAR 1.0 M 

LEFT  REAR 1.0 M 

CENTRE 

 LEFT FRONT RIGHT FRONT 

RIGHT REAR LEFT REAR 
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Norėdami kalibruoti garso lygį… 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SOUND. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
SOUND SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SPEAKER LEVEL. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu SPEAKER LEVEL. 
Paryškinama SEQUENCE. 

> Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte 
AUTOMATIC arba MANUAL. 

> Paspaudę  arba  galėsite reguliuoti garsiakalbių 
garsą, o paspaudę  arba  – pereiti prie kito 
garsiakalbio. 

> Nustatę visų erdvinio garso sistemos garsiakalbių 
garsą, paspauskite GO, jei norite išsaugoti, arba 
paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu 
neišsaugoję. 

 

Prie erdvinio garso sistemos prijungto žemų 
dažnių garsiakalbio garso kalibruoti nereikia. 

>> Garsiakalbių nustatymas – erdvinis garsas 

Garso lygio kalibravimas 

Prijungę	garsiakalbius	prie	televizoriaus	
erdvinio	garso	sistemos,	turite	atlikti	
garsiakalbių	kalibravimą.	

Kalibravimo	garsas	pasigirsta	kiekviename	
prie	erdvinio	garso	sistemos	prijungtame	
garsiakalbyje	paeiliui.	Jūs	turite	sureguliuoti 
visų	prijungtų	garsiakalbių	garso	lygį,	kad	
jis	atitiktų	centrinio	garsiakalbio	garso	
lygį.	Galite	pasirinkti,	ar	garsai	iš	eilės	bus	
paleidžiami	automatiškai,	ar	rankiniu	būdu.	

Atlikę	garsiakalbių	kalibravimą,	juos	
perkalibruoti	turėsite	tik	pakeitę	
garsiakalbių	nustatymą,	pavyzdžiui,	
perkėlę	vieną	ar	kelis	garsiakalbius	 
į	kitą	vietą.	

SPEAKER  LEVEL 

 store GO 

SEQUENCE AUTOMATIC 

LEFT  FRONT . . . . . . . . 

RIGHT  FRONT . . . . . . . . 

RIGHT  REAR . . . . . . . . 

LEFT  REAR . . . . . . . . 



45

Žiūrėdami	filmą	ar	laidą,	galite	pasirinkti	
reikiamą	garsiakalbių	derinį	pagal	jūsų	
sistemoje	siūlomus	įvairius	garso	režimus.	

Televizorius	gali	pats	automatiškai	įjungti	kurį	
nors	garsiakalbių	derinį.	Tai	įvyksta	tada,	jei	
kanalas	arba	DVD	diskas	perduoda	
informaciją	apie	reikalingą	garsiakalbių	
skaičių.	Jei	norite,	ir	patys	galite	pasirinkti	
norimą	garsiakalbių	derinį.	

Jei norite pasirinkti garsiakalbių kombinaciją 
naudodami Beo4… 
> Beo4 pultelyje spauskite LIST, kol ekrane bus 

parodytas užrašas SPEAKER. 
> Paspauskite pageidaujamo garsiakalbių derinio 

skaičių. Pasirinkti garsiakalbiai įsijungs 
automatiškai. 

> Jei norite pakoreguoti žiūrimo kanalo garso 
balansą, paspauskite  arba , kad 
pakoreguotumėte išorinių priekinių ir galinių 
garsiakalbių balansą, arba paspauskite  arba , 
kad pakoreguotumėte kairiųjų ir dešiniųjų 
garsiakalbių balansą. 

> Paspaudus EXIT, Beo4 ekrane nebebus rodoma 
SPEAKER ir galėsite toliau naudoti ankstesnį šaltinį. 

Garsiakalbių kombinacijos 
SPEAKER 1… garsas tik per centrinį garsiakalbį.
SPEAKER 2… stereofoninis garsas per priekinius 

garsiakalbius. Žemų dažnių garsiakalbiai įjungti. 
SPEAKER 3… įjungtas centrinis garsiakalbis, 

priekiniai garsiakalbiai ir žemų dažnių 
garsiakalbiai. 

SPEAKER 4… įjungti priekiniai garsiakalbiai, 
erdvinio garso garsiakalbiai ir žemų dažnių 
garsiakalbiai. 

SPEAKER 5… erdvinis garsas iš visų garsiakalbių ir 
žemų dažnių garsiakalbių. Skirta erdviniu garsu 
koduotoms programoms.

Jei prie televizoriaus prijungsite tik du priekinius 
garsiakalbius, galėsite pasirinkti tik SPEAKER 1–3. 

Garsiakalbių derinio pasirinkimas 
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Ekrane	galite	pamatyti	šaltinio	arba	programos 
aktyvios	garso	sistemos	pavadinimą.	Tačiau	
garso	sistemos	negalite	nei	reguliuoti,	nei	
nustatyti.	

> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  
TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
OPTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SOUND. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
SOUND SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta SOUND SYSTEM. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu SOUND SYSTEM. 

Aktyvios garso sistemos pavadinimo patikrinimas 

SOUND  SYSTEM

 accept GO

MONO / STEREO
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Išplėstinis valdymas, 5 
Viskas, ką turite žinoti apie sudėtingesnes, kasdien nenaudojamas televizoriaus 

funkcijas, pavyzdžiui, įsijungimo ir išsijungimo nustatytu laiku funkciją, prijungtą 

skaitmeninį priedėlį.  Kaip valdyti erdvinio garso sistemą. 

Kanalų ir pasirinkimų nustatymai, 15 
Sužinokite, kaip pirmą kartą nustatyti televizorių ir kanalus. Šiame skyriuje taip pat 

pateikiama informacija apie laiko, datos, stovo padėčių, garso ir vaizdo nustatymus. 

Televizoriaus pastatymas, lizdų ir jungčių sujungimas, 31 
Sužinokite, kaip pakelti bei pastatyti televizorių ir kur yra jo lizdai. Čia aprašoma, 

kaip prie televizoriaus prijungti dekoderį, skaitmeninį priedėlį arba įrašymo įrenginį 

ir kaip užregistruoti papildomą įrangą. Čia taip pat aiškinama, kaip prijungti 

garsiakalbius ir kaip televizorių sujungti su erdvinio garso sistema. Be to, aprašoma, 

kaip pasirinkti garsiakalbių kombinacijas. 

Sistema BeoLink, 47 

	 •	 Garso	sistemos	prijungimas	ir	naudojimas,	48 
	 •	 Televizorius	susietoje	patalpoje,	50 
 •	 Garso	ir	vaizdo	paskirstymas	naudojant	BeoLink,	52 
	 •	 Du	televizoriai	tame	pačiame	kambaryje,	54 

Rodyklė, 56 

Savo Bang & Olufsen produktą galite 

prijungti prie BeoLink sistemos. Visa 

BeoLink sistema leis visuose namuose 

paskirstyti vieno centrinio šaltinio 

garsą ir vaizdą. 
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Kompaktinio disko įrašų galima 

klausytis naudojant televizoriaus 

garsiakalbius arba, žiūrint televizijos 

programą, garso signalą nukreipti į 

garso sistemos garsiakalbius. 

Jūsų AV sistema gali būti toje pačioje 

patalpoje arba televizorius gali būti 

vienoje patalpoje, o garso sistema su 

garsiakalbiais – kitoje. 

Ne	visas	Bang	&	Olufsen	garso	sistemas	
galima	integruoti	su	televizoriumi.	
Norėdami	gauti	daugiau	informacijos	
kreipkitės	į	savo	Bang	&	Olufsen	pardavimo 
atstovą.	

Garso sistemos prijungimas ir naudojimas 

Garso sistemos prijungimas

Naudodami	Master	Link	kabelį,	sujunkite	
televizoriaus	ir	garso	sistemos	MASTER	LINK	
lizdus.	

Pasirinkčių nustatymas 
Jei televizorius buvo nustatytas AV sistemoje, 
reikia jam nustatyti teisingą pasirinktį. Perjunkite 
visą sistemą veikti budėjimo režimu. 

Televizoriaus pasirinkčių nustatymas 
> Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką •, 

paspauskite LIST. 
> Atleiskite abu mygtukus. 
> Kelis kartus paspaudę LIST Beo4 ekrane 

suraskite OPTION? ir paspauskite GO. 
> Kelis kartus paspauskite LIST, kad Beo4 būtų 

parodyta V.OPT, tada įveskite reikiamą skaičių  
(1 arba 2). 

Garso sistemos pasirinkčių nustatymas 
> Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką •, 

paspauskite LIST. 
> Atleiskite abu mygtukus. 
> Kelis kartus paspaudę LIST Beo4 ekrane 

suraskite OPTION? ir paspauskite GO. 
> Kelis kartus paspauskite LIST, kol Beo4 bus 

rodoma A.OPT, tada įveskite tinkamą skaičių  
(0, 1, 2, 5 arba 6). 

Viename kambaryje – visi garsiakalbiai prijungti 
prie televizoriaus. 

Televizorius ir garso sistema tame pačiame 
kambaryje.

Garso sistema yra viename kambaryje, o 
televizorius – kitame. 

Option 2 Option 0 

Option 1 Option 1 

Option 2 Option 2 
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Integruotos garso / vaizdo sistemos naudojimas 

Jei	integruojate	savo	garso	sistemą	ir	televizorių, 
galite	pasirinkti	vaizdo	ar	garso	programai	
tinkamą	garsiakalbių	derinį,	taip	pat	įrašyti	
vaizdo	sistemos	garsą	naudodami	garso	
sistemą.	

Jei norite klausytis televizoriaus garso per garso 
sistemos garsiakalbius neįjungę ekrano, kelis 
kartus paspauskite Beo4 pultelio mygtuką LIST, 
kad atsirastų AV*, tada paspauskite šaltinio 
mygtuką, pvz., TV.

Jei norite klausytis televizoriaus garso per garso 
sistemos garsiakalbius esant įjungtam ekranui, 
paspauskite TV, kelis kartus paspaudę Beo4 
pultelio mygtuką LIST suraskite AV*, ir tada vėl 
paspauskite TV. 

Jei norite garso sistemos garso klausytis per 
televizoriaus garsiakalbius, kelis kartus paspauskite 
Beo4 pultelio mygtuką LIST, kad atsirastų AV*, o 
tada paspauskite garso šaltinio mygtuką, pvz., CD. 

LIST 

AV 

TV 

LIST 

AV 

CD 

TV 

LIST 

AV 

TV 

*PASTABA! Kad Beo4 pultelyje būtų rodoma AV,  
ši funkcija turi būti įtraukta į Beo4 funkcijų sąrašą. 
Išsamesnės informacijos rasite Beo4 vadove. 
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Pasirinkčių nustatymas 

Televizorius susietoje patalpoje 

Jei jūsų namuose įrengta BeoLink 

sistema ir jūs nusprendėte statyti 

televizorių susietoje patalpoje, visas 

sujungtas sistemas galėsite valdyti per 

televizorių. 

Kad visa sistema veiktų tinkamai, 

svarbu nustatyti tinkamą susietos 

patalpos televizoriaus pasirinktį prieš 

prijungiant prie pagrindinėje 

patalpoje esančios sistemos. 

Prijungdami televizorių naudoti 

susietoje patalpoje, turite atlikti šiuos 

veiksmus: 

1 Įjungti kitame kambaryje stovintį 

televizorių į elektros tinklą. 

2 Naudodami Beo4 nuotolinio 

valdymo pultelį, nustatyti susietos 

patalpos televizoriuje Option 6*. 

3 Atjungti televizorių susietoje 

patalpoje nuo elektros lizdo. 

4 Prijungti anteną. 

5 Vėl įjungti kitame kambaryje 

stovintį televizorių į elektros tinklą. 

Norėdami nustatyti tinkamą susietos patalpos 
televizoriaus pasirinktį  
> Laikydami nuspaustą mygtuką •, paspauskite LIST. 
> Atleiskite abu mygtukus. 
> Kelis kartus paspaudę LIST Beo4 ekrane 

suraskite OPTION? ir paspauskite GO. 
> Kelis kartus paspaudę LIST Beo4 ekrane 

suraskite V.OPT ir paspauskite 6*. 

*Jei prijungiate televizorių naudoti susietoje 
patalpoje, kurioje jau prijungtos kitos susietos 
sistemos, pavyzdžiui, garsiakalbiai, turite nustatyti 
televizoriaus 5 pasirinktį.

Option 6*

Susieta patalpa Pagrindinė patalpa 
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Šaltinių, esančių tik vienoje patalpoje, 
naudojimas… 
> Paspauskite pageidaujamo naudoti prietaiso 

mygtuką. Valdykite pasirinktą prietaisą įprastu 
būdu. 

Pagrindinės patalpos šaltinio naudojimas,  
kai toks šaltinis yra abiejose patalpose… 
> Paspauskite LIST kelis kartus tol, kol Beo4 

pasirodys užrašas LINK*. 
> Paspauskite pageidaujamo naudoti prietaiso 

mygtuką. Valdykite šaltinį įprastu būdu. 

Susietos patalpos šaltinio naudojimas,  
kai toks šaltinis yra abiejose patalpose… 
> Paspauskite pageidaujamo naudoti prietaiso 

mygtuką. Valdykite šaltinį įprastu būdu. 

Stereofoninio garso klausymasis susietoje 
patalpoje… 
Paprastai iš pagrindinėje patalpoje esančio vaizdo 
šaltinio, pavyzdžiui, skaitmeninio priedėlio, į susietą 
patalpą perduodamas monofoninis garsas. Tačiau 
galite pasirinkti ir stereofoninį garsą: 
> Paspaudę TV arba DTV įjunkite televizorių. 
> Paspauskite LIST kelis kartus tol, kol Beo4 

ekrane pasirodys užrašas AV*. 
> Paspauskite DTV, jei norite suaktyvinti prie 

pagrindiniame kambaryje stovinčios sistemos 
prijungtą šaltinį, pvz., skaitmeninį priedėlį. 

Naudojant šią funkciją, kitų pagrindinėje patalpoje 
esančių šaltinių paskirstymas į kitas susietos 
patalpos sistemas yra neįmanomas. Stereofoninio 
garso galite klausytis tik jei jūsų televizoriuje 
nustatyta Option 6. 

Susietoje patalpoje esančio prietaiso valdymas 

Pagrindinė patalpa Susieta patalpa 

*PASTABA! Kad Beo4 ekrane būtų rodoma LINK ir 
AV, pirmiausia šią funkciją turite įtraukti į Beo4 
funkcijų sąrašą. Išsamesnės informacijos rasite 
Beo4 vadove.
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Pagrindinės	patalpos	sistema	su	kitos	
patalpos	sistema	turi	būti	sujungta	
Master	Link	laidu.

> Įjunkite Master Link laidą į televizoriaus lizdą, 
pažymėtą MASTER LINK. 

> Jei norite paskirstyti ir vaizdo signalus, į 
televizoriaus lizdą, pažymėtą LINK TV OUT, 
įjunkite įprastą antenos laidą. Tada nutieskite 
antenos laidą iki RF Link stiprintuvo, o Master Link 
laidą – iki susietos patalpos. Vadovaukitės su 
susietos patalpos įranga pateikiamomis 
instrukcijomis. 

Jei į MASTER LINK lizdą jau įjungta garso sistema, 
o jūs norite prijungti daugiau įrangos, Master Link 
laidą reikia išskirti į du laidus ir naudojant specialią 
sujungimo dėžutę sujungti su susietos patalpos 
laidu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į Bang & 
Olufsen pardavėją. 

Skaitmeninių signalų negalima paskirstyti iš 
pagrindinės patalpos televizoriaus į susietos 
patalpos sistemą. 

Sistema BeoLink leidžia paskirstyti 

vaizdą ir (arba) garsą į kitas namų 

patalpas. 

Pavyzdžiui, savo televizorių, esantį 

gyvenamajame kambaryje, galite 

sujungti su kita vaizdo sistema arba 

garsiakalbių rinkiniu, esančiais kitoje 

patalpoje, taip „perkeldami“ vaizdą 

arba garsą į kitas patalpas. 

Jei turite įrengtą BeoLink paskirstymo 

sistemą, televizorių galite naudoti 

pagrindinėje patalpoje, pavyzdžiui, 

gyvenamajame kambaryje, arba 

susietoje patalpoje, pavyzdžiui, darbo 

kambaryje arba miegamajame. 

Garso ir vaizdo paskirstymas naudojant BeoLink 

MASTER 
LINK

LINK TV 
OUT

TV IN

RF Link 
Amplifier

PASTABA! Grupių, kurios buvo sukurtos pagrindinio 
kambario televizoriuje, nebus galima pasiekti 
naudojant kitame kambaryje stovintį televizorių. 

Į MASTER LINK lizdą, esantį susietos 
patalpos sistemoje 

Vaizdo signalo paskirstymas į 
susietas patalpas 
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Sistemos moduliatorius 

Jei	susietoje	patalpoje	nustatyta	garso	sistema,	
pavyzdžiui,	BeoLink	Active/Passive,	ir	norite	
toje	pačioje	patalpoje	pastatyti	nesusietą	
televizorių,	sistemos	moduliatorių	pagrindinėje 
patalpoje	turite	nustatyti	ON.	Gamyklos	
nustatymas	yra	AUTO	ir	šis	nustatymas	turi	
būti	naudojamas,	jei	naudojate	susietą	
Bang	&	Olufsen	televizorių.	

Norėdami įjungti sistemos moduliatorių… 
> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu OPTIONS. 
CONNECTIONS jau paryškinta. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
CONNECTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta LINK. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu LINK, 
tada paspauskite , kad būtų paryškinta 
MODULATOR. 

> Paspauskite  arba , kad būtų rodoma ON. 
> Paspauskite GO, jei norite išsaugoti nustatymą, 

arba… 
> …paspauskite EXIT, jei norite uždaryti visus 

meniu neišsaugoję nustatymų.

Ryšio dažnis 

Jei,	pavyzdžiui,	koks	nors	TV	kanalas	jūsų	
teritorijoje	transliuojamas	tuo	pačiu	dažniu,	
koks	naudojamas	BeoLink	sistemoje	(599	MHz),	
turite	pakeisti	sistemos	moduliatoriaus	dažnį	 
į	nenaudojamą	dažnį.	Jeigu	pakeisite	sąsajos	
dažnį	pagrindinėje	patalpoje	esančioje	
sistemoje,	jums	gali	tekti	atitinkamai	pakeisti	
susietos	patalpos	sistemos	dažnį.	

Norėdami keisti sąsajos dažnį... 
> Įjunkite televizorių paspausdami TV. 
> Paspauskite MENU, kad iškviestumėte meniu  

TV SETUP, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta OPTIONS. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu OPTIONS. 
CONNECTIONS jau paryškinta. 

> Paspauskite GO, kad iškviestumėte meniu 
CONNECTIONS, tada paspauskite , kad būtų 
paryškinta LINK. 

> Paspaudę GO iškvieskite meniu LINK, 
FREQUENCY jau paryškinta. 

> Paspauskite  arba , arba 0 – 9, kad surastumėte 
nenaudojamą dažnį. 

> Paspauskite GO, jei norite išsaugoti nustatymą, 
arba… 

> …paspauskite EXIT, jei norite uždaryti visus 
meniu neišsaugoję nustatymų. 

Meniu MODULATOR prieinamas tik pagrindinėje 
patalpoje, o meniu FINE TUNE – tik susietoje 
patalpoje.

LINK  FREQUENCY 

search
store GO

FREQUENCY 599

FINE  TUNE 0

MODULATOR AUTO
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Vienas nuotolinio valdymo pultelis abiem televizoriams 

Du televizoriai tame pačiame kambaryje 

Jei savo BeoVision 6 pastatėte 

kambaryje, kur jau yra Bang & 

Olufsen televizorius, o Beo4 

komandas gauna abu televizoriai, 

turite pakeisti BeoVision 6 pasirinkčių 

nustatymus. Taip išvengsite abiejų 

televizorių aktyvinimo vienu metu. 

Jei	norite,	kad	televizorius	veiktų	tinkamai,	
svarbu,	kad	būtų	nustatyta	tinkama	
televizoriaus	pasirinktis.	

Norėdami nustatyti televizoriaus pasirinktį 
Option 4…
> Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką •, 

paspauskite LIST.
> Atleiskite abu mygtukus.
> Kelis kartus paspaudę LIST Beo4 ekrane 

suraskite OPTION? ir paspauskite GO.
> Kelis kartus paspaudę LIST Beo4 ekrane 

suraskite V.OPT ir paspauskite 4. 

Televizoriaus valdymas nustačius pasirinktį 
Option 4… 
Paprastai šaltinį, pvz., televizorių, galima 
suaktyvinti paspaudus atitinkamą Beo4 šaltinio 
mygtuką. Tačiau nustatę televizoriaus Option 4, 
turite atlikti šiuos veiksmus: 

> Paspauskite LIST kelis kartus tol, kol Beo4 
ekrane pasirodys užrašas LINK*.

> Paspauskite šaltinio mygtuką, pvz., TV.

*Kad Beo4 ekrane būtų rodoma LINK, šią funkciją 
turite įtraukti į Beo4 funkcijų sąrašą. 

BeoVision 6
Option 4

TV 

LIST 

LINK 

TV 

PASTABA! Jei norite naudotis televizijos, kuriai 
priskyrėte Option 4, teletekstu, Beo4 pultelio 
konfigūracija turi būti VIDEO3, tačiau ši 
konfigūracija apriboja Beo4 funkcijas, naudojamas 
su televizijomis, kurioms priskyrėte kitas 
pasirinktis. Išsamesnės informacijos rasite Beo4 
vadove. 
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Ausinės 

Ausinių	prijungimas,	34 

Beo4 nuotolinio valdymo pultelis 

Du	televizoriai	tame	pačiame	kambaryje,	54  
Kaip	išvalyti	Beo	4	pultelį,	vadovas, 16 psl.
Kaip	naudoti	Beo4	pultelį,	vadovas, 4 psl. 
Kaip	pakeisti	Beo4	pultelio	elementus,	

vadovas, 16 psl. 
Jūsų	televizoriaus	ir	Beo4	pristatymas,	 

vadovas, 4 psl. 

BeoLink 

Du	televizaiai	tame	pačiame	kambaryje,	54 
Garso	ir	vaizdo	paskirstymas	naudojant	
BeoLink,	52

Garso	sistemos	prijungimas,	48 
Integruotos	garso	/	vaizdo	sistemos	
naudojimas,	49 

Master	Link	lizdas,	36 
Option	nustatymai,	54 
Sąsajos	dažnis, 53 
Sistemos	moduliatorius,	53 
Televizorius	susietoje	patalpoje, 50 
Valdymas	susietoje	patalpoje, 51 

Budėjimo režimas

Budėjimo	režimo	pasirinktys,	41 
Įjungimas	ir	išjungimas	nustatytu	laiku,	8 

Dekoderis 

Kaip	prijungti	dekoderį, 39 

DVB

CA	modulis,	37 
DVB	lizdas,	36 
DVB	valdymas,	žr. atskirą DVB HD vadovą 
Intelektualioji	kortelė,	37 

Ekranai ir meniu 

Ekrano	meniu, 4 
Rodoma	informacija	ir	meniu,	vadovas, 5 psl. 

Erdvinis garsas 

Aktyvios	garso	sistemos	pavadinimo	
patikrinimas, 46 

Garsiakalbių	atstumų	nustatymas, 43 
Garsiakalbių	derinio	pasirinkimas,  

45 ir vadovas, 9 psl.
Garsiakalbių	prijungimas, 42 
Garso	lygio	kalibravimas, 44 
Garso	reguliavimas, 29 

Formatas 

Kaip	pakeisti	vaizdo	formatą,	vadovas, 9 psl. 
Galimas	vaizdo	formatas,	vadovas, 9 psl. 

Garsas 

Kaip	pasirinkti	garsiakalbius	arba	pakeisti	jų	
balansą,	vadovas, 9 psl. 

Kaip	reguliuoti	arba	išjungti	garsą, vadovas, 8 psl.
Garso	nustatymas, 29
Garso	tipo	ir	kalbos	keitimas,	vadovas, 8 psl. 
Garso,	žemų	ir	aukštų	dažnių	reguliavimas,	29 

Garsiakalbiai 

Garsiakalbių	atstumų	nustatymas, 43 
Garsiakalbių	prijungimas, 42 
Garso	reguliavimas,	29 
Kaip	pasirinkti	garsiakalbius	arba	pakeisti	jų	
balansą,	vadovas, 9 psl. 

Išorinių	garsiakalbių	išdėstymas, 46 

Grupės 

Grupės	kanalų	perkėlimas,	vadovas, 13 psl. 
Grupės	kanalų	pasirinkimas,	vadovas, 12 psl. 
Grupių	kūrimas,	vadovas, 12 psl. 

Imtuvo nustatymas

DVB	išjungimas,	13
Imtuvo	nustatymas,	13 
Vidinio	imtuvo	išjungimas,	13 

Jungtys 

Antenos	ir	maitinimo	jungtys, 34 
Ausinės,	34 
Dekoderis,	39 
Garsiakalbiai, 38, 42 
Garso	sistema	–	prijungimas	prie	televizoriaus, 39 
HDMI,	36, 41 
Įrašymo	įrenginys, 38 
Jungtys,	kai	įrenginys	kitame	kambaryje, 50 
Jungtys	–	televizorius	kitame	kambaryje, 50 
Kamera, 34 
Lizdai,	skirti	laikinosioms	jungtims,	35 
Lizdų	skydelis, 36  
Papildomos	vaizdo	įrangos	prijungimas,	38 
Papildomos	vaizdo	įrangos	registravimas, 40 
Skaitmeninis	priedėlis, 41 

Kalba 

Kaip	pakeisti	garso	tipą	ir	kalbą,	vadovas, 8 psl.
Meniu	kalbos	pasirinkimas, 30 
Nustatymas	pirmą	kartą	–	meniu	kalbos	
pasirinkimas,	17 

Kamera  

Kameros	prijungimas,	34 
Perrašymas	iš	vaizdo	kameros,	34 

Kompiuterio monitorius 

Kaip	į	ekraną	iškviesti	kompiuterio	vaizdą, 12
Kaip	prijungti	kompiuterį, 12, 32 ir 39 

Kontaktai 

Kreipimasis	į	Bang	&	Olufsen,	vadovas, 17 psl. 

Laikrodis 

Laiko	ir	datos	nustatymas,	27 

Laikymo vieta 

Televizoriaus	parengimas	naudoti,	32 
Televizoriaus	pasukimas, vadovas, 7 psl. 
Televizoriaus	pasukimo	padėčių	nustatymas,	26

Rodyklė 
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Lizdų skydelis 

Kamera	ir	ausinių	lizdai,	35 
Lizdų	skydelis,	36 

Master Link 

Garso	sistemos	prijungimas, 48 
Garso	sistemos	prijungimas	prie	televizoriaus, 48 
Integruotos	garso	/	vaizdo	sistemos	
naudojimas, 49 

Pasirinkties	nustatymas, 48 

Nustatymas 

Automatinis	nustatymas	–	kaip	pirmą	kartą	
nustatyti	televizorių,	17, 23 

Naujų	kanalų	įtraukimas,	24 
Nustatymas	iš	naujo	naudojant	automatinį	
nustatymą, 23 

Nustatytų	kanalų	ištrynimas,	21 
Nustatytų	kanalų	pavadinimas,	21 
Nustatytų	kanalų	perkėlimas,	21 
Nustatytų	kanalų	redagavimas.	20
Nustatytų	kanalų	reguliavimas,	22 

Nustatymas pirmą kartą 

Garso	lygio	kalibravimas,	44
Kaip	nustatyti	pirmą	kartą, 16 
Meniu	kalbos	pasirinkimas, 30
Nustatymo	pirmą	kartą	apžvalga,	17

Peripheral Unit

Peripheral	Unit	Controller	meniu,	10 
Peripheral	unit	meniu	naudojimas,	11 
Peripheral	unit	naudojimas	susietoje	
aplinkoje,	11 

Universalus	Beo4	veikimas,	11 

PIN kodas 

Jei	pamiršote	savo	PIN	kodą, vadovas, 15 psl. 
PIN	kodo	keitimas	arba	trynimas,	vadovas, 14 psl. 
PIN	kodo	naudojimas,	vadovas, 15 psl. 
PIN	kodo	sistemos	įjungimas,	vadovas, 14 psl. 

Priežiūra 

Apie	ekraną,	vadovas, 16 psl. 
Elgesys	su	televizoriumi,	32 
Kaip	pakeisti	Beo4	pultelio	elementus,	

vadovas, 16 psl.
Televizoriaus	priežiūra,	vadovas, 16 psl. 

Skaitmeninis priedėlis 

Kaip	prijungti	skaitmeninį	priedėlį,	39 
Peripheral	Unit	Controller	meniu,	10 
Peripheral	unit	meniu	naudojimas,	11 
Peripheral	unit	naudojimas	susietoje	
patalpoje, 11 

Universalus	Beo4	veikimas,	11 

Stovas 

Centrinės	padėties	nustatymas	–	nustatymas	
pirmą	kartą,	18  

Televizoriaus	pasukimas, vadovas, 7 psl.  
Televizoriaus	pasukimo	padėčių	nustatymas,	26 

Subtitrai 

Teleteksto	subtitrai,	vadovas, 11 psl. 

Teletekstas 

Kasdienis	MEMO	puslapių	naudojimas,	
vadovas, 11 psl. 

Mėgstamiausių	teleteksto	puslapių	
išsaugojimas,	vadovas, 11 psl. 

Pagrindinės	teleteksto	funkcijos,	vadovas, 10 psl. 
Teleteksto	puslapių	padidinimas,	vadovas, 10 psl. 

Televizijos kanalai 
Automatinis	nustatymas	–	kaip	pirmą	kartą	
nustatyti	televizorių, 17 ir 23 

Kaip	iškviesti	TV	sąrašą, vadovas, 6 psl.
Kaip	pasirinkti	TV	kanalą, vadovas, 6 psl.
Naujų	TV	kanalų	įtraukimas,	24 
Nustatymas	iš	naujo	naudojant	automatinį	
nustatymą,	23 

Nustatytų	kanalų	ištrynimas,	21 
Nustatytų	kanalų	pavadinimas,	21 
Nustatytų	kanalų	perkėlimas,	21 
Nustatytų	kanalų	redagavimas,	20 
Nustatytų	kanalų	reguliavimas,	22 

Televizoriaus vieta 

Televizoriaus	pasukimas,	vadovas, 7 psl.  
Televizoriaus	pasukimo	padėčių	nustatymas,	26 

Timer 

Automatinio	televizoriaus	įsijungimo	ir	
išsijungimo	nustatymas,	8 

Įjungimas	ir	išjungimas	nustatytu	laiku, 8 
Laiko	ir	datos	nustatymas,	27 
Timer	nustatymo	peržiūra,	redagavimas	arba	

naikinimas,	9 
Timer	Play	susietoje	patalpoje,	8 

Vaizdas 

Kaip	iš	ekrano	pašalinti	vaizdą, 28 
Kaip	reguliuoti	ryškumą,	spalvą	arba	
kontrastą,	28 

Kaip	televizoriuje	žiūrėti	skaitmenines	
nuotraukas, 35

Vaizdo	formato	keitimas,	 vadovas, 9 psl. 

Wake-up Timer 

Laiko	ir	datos	nustatymas,	27 
Wake-up	Timer	nustatymas,	6 
Wake-up	Timer	tikrinimas	arba	trynimas,	7 
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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 

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

HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition 
Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC 
prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai. 

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 

& other U.S. and worldwide patents issued 

& pending. 

DTS is a registered trademark & the DTS logos 

and Symbol are trademarks of DTS, Inc. 

© 1996-2008 DTS, Inc. 

All Rights Reserved.

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. 

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

3500134  0902 
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