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Priročnik in Navodila za uporabo
V tem priročniku najdete informacije za vsakodnevno uporabo izdelka Bang & 

Olufsen. V navodilih za uporabo pa so informacije o naprednejšem delovanju ter 

priključevanju in upravljanju zunanje opreme. Vključuje pa je tudi pregled 

zaslonskih menijev.

Pričakujemo, da vam bo prodajalec, ki je pooblaščen za prodajo izdelkov Bang & 

Olufsen, izdelke dostavil, namestil in nastavil. Kljub temu pa so v Navodilih za 

uporabo navedene informacije, potrebne za nameščanje in nastavitve izdelkov. Te 

vam bodo v primeru poznejšega prestavljanja izdelka ali razširjanja sistema koristile. 

Stvarno kazalo ...
Navodila za uporabo vsebujejo tudi stvarno kazalo, ki se nanaša tako na Priročnik 

kot na Navodila za uporabo. V njem laže najdete temo, o kateri želite izvedeti več. 

Pojasnitev simbolov v Priročniku in Navodilih 
za uporabo

Gumbi na daljinskem 
upravljalniku Beo4

Prikazovalnik na daljinskem 
upravljalniku Beo4

Prikaz na televizorju

TV
LIST

FORMAT

VOL 26
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Predstavitev televizorja Bang & Olufsen in upravljalnika Beo4, 4 
Seznanite se z uporabo daljinskega upravljalnika Beo4 in s tem, kako prikličete 

zaslonske menije. 

Gledanje televizorja, 6 
Ugotovite, kako upravljati vsakodnevne funkcije televizorja. 

Prilagajanje zvoka in formata slike, 8 
Kako spremeniti glasnost in zamenjati zvočni način. Kako spremeniti format slike. 

Teletekst, 10 
Kako uporabljati funkcije teleteksta na televizorju, na primer pomnilniške strani 

MEMO. 

Uporaba skupin, 12 
Kako uporabljate funkcijo skupin v televizorju in ustvarite skupine priljubljenih 

programov. 

Sistem kode PIN, 14 

Navodila za uporabo sistema kode PIN za televizor. 

Vzdrževanje, 16 
Kako čistite televizor in menjate baterije daljinskega upravljalnika Beo4. 

Vsebina
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4 Predstavitev televizorja in upravljalnika Beo4

Daljinski upravljalnik Beo4 omogoča 

dostop do vseh funkcij. O trenutni 

uporabi funkcij vas obveščajo 

informacije na prikazovalniku Beo4  

ali na televizorju. 

Za informacije o delovanju povezane opreme si 
oglejte Priročnik, ki ste ga prejeli z opremo. 
Informacije o možnosti dodajanja novih funkcij, 
razen tistih, ki se prikažejo na prikazovalniku Beo4, 
si oglejte v priročniku, priloženem upravljalniku 
Beo4. 

Vklop televizorja

Vklop modula DVB, če je v televizor vgrajen ta 
modul, ali vklop priključene naprave set-top box

Izbiranje kanalov ali strani teleteksta. Vnos 
podatkov v zaslonske menije

Vnos podatkov v zaslonske menije 
Večkrat pritisnite  ali  za izbiranje skupine 

kanalov, ki ste jo ustvarili, med delovanjem 
televizorja.

Sprejem in shranjevanje navodil ali nastavitev. 
Pritisnite in pridržite za priklic seznama kanalov na 

zaslon.

Pomikanje gor ali dol po kanalih ali elementih 
menijev.

Iskanje dodatnih funkcij na prikazovalniku Beo4, 
kot je FORMAT

Prikazovalnik Beo4 kaže vir, ki ste ga izbrali, ali 
dodatne funkcije, ki se pojavijo ob pritisku gumba 
LIST

Priklic glavnega menija

Vklop teleteksta

Uravnavanje glasnosti. Pritisnite sredino gumba, 
da onemogočite zvok

Izhod iz vseh zaslonskih menijev.

Preklop televizorja v stanje pripravljenosti

TV

FORMAT

MENU

TEXT

EXIT

•

TV

DTV

0 – 9

    

GO

LIST



5

Prikazane informacije in meniji.

Na zaslonu so prikazane informacije  
o izbranem viru. Zaslonski meniji vam 
omogočajo prilagajanje nastavitev svojim 
potrebam. 

Primer zaslonskih menijev. Ko označite možnosti 
menija, se vsebina vsake možnosti prikaže v sivem 
pod možnostjo. 

Uporaba zaslonskih menijev ...
Za vklop televizorja pritisnite

Pritisnite, da se prikaže meni  
TV SETUP.

Pritisnite, da se pomaknete med 
različnimi možnostmi menija.

Pritisnite, da se prikažejo različne 
nastavitve.

Pritisnite, da prikličete meni ali 
shranite nastavitev, ki ste jo 
spremenili.

Pritisnite, če se želite po korakih 
vrniti skozi prejšnje menije.

Pritisnite, da zapustite vse 
menije.

TV

MENU

    

GO

STOP

EXIT

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 . . . . . . . .

TV

Ime menija

Možnosti menija

Vsebina možnosti

Polje za informacije



6 Gledanje televizorja

V tem poglavju je pojasnjena 

vsakodnevna uporaba televizorja: 

vklop, izbira kanala in izklop 

televizorja. 

Poleg tega sta opisani dve funkciji,  

s katerima gledanje postane lažje in 

prijetnejše: 

– v seznamu kanalov najdete pregled 

vseh vaših kanalov, lahko pa si tudi 

ogledate seznam kanalov, ki ste jih 

shranili v skupino.

– v kolikor je vaš televizor opremljen  

z motoriziranim stojalom, lahko 

televizor obračate.

Za več informacij o skupinah si oglejte 
poglavje “Uporaba skupin” na 12. strani.

Izbiranje TV–kanala

Ko prižgete televizor, se na zaslonu pojavi 
kanal, ki ste ga nazadnje gledali. 

Za vklop televizorja pritisnite

Pritisnite številko kanala za 
neposreden priklic tega kanala

Pritisnite, če hočete menjati 
kanale enega za drugim

Pritisnite za preklop televizorja v 
stanje pripravljenosti.

Če pritisnite 0, preklopite med 
zdajšnjim in prejšnjim TV–kanalom. 

Priklic seznama kanalov

Vsi TV–kanali so prikazani na seznamu, ki ga 
lahko prikličete na zaslon. Seznam vsebuje 
številke in imena kanalov in lahko vsebuje do 
99 TV–kanalov. Prikličete lahko tudi seznam 
programov za skupino programov. 

Za vklop televizorja pritisnite

Pridržite, da se na zaslonu 
prikaže seznam kanalov

Večkrat pritisnite  ali  za 
prehod med “stranmi” v 
seznamu kanalov

Za izbiro kanala vpišite njegovo 
številko ali pa …

… pritiskajte, dokler ni označen 
želeni kanal

Pritisnite za vklop izbranega 
kanala ali pa ...

... pritisnite, da zapustite meni

Priklic seznama kanalov za 
posamezno skupino …
Za vklop televizorja pritisnite

Večkrat pritisnite  ali  za 
pomik skozi skupine

Pritisnite, da prikličete izbrano 
skupino

Pridržite, da prikličete seznam 
kanalov za to skupino

Večkrat pritisnite  ali  za 
ogled seznama kanalov za druge 
skupine.

TV

0 – 9

•

TV

GO

    

0 – 9

GO

EXIT

TV

    

GO

GO

    

OPOMBA! V kolikor se zaslon pregreje, se na sliki 
lahko pojavijo črne pike. Pike izginejo, ko se 
televizor ohladi na normalno temperaturo. 
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Prikliče se seznam kanalov za TV–sprejemnik. Nudi 
vam pregled vseh razpoložljivih TV–kanalov. 

Seznam skupine ... Kanali, izbrani za skupino,  
se za vse nastavljene kanale prikažejo v seznamu 
kanalov. 

Obračanje televizorja

Če imate motoriziran podstavek, lahko televizor 
obrnete z daljinskim upravljalnikom Beo4. 

Pritiskajte, da se na 
prikazovalniku upravljalnika 
Beo4 prikaže STAND

Pritisnite, da televizor obrnete  
v levo ali desno, ali pa …

… pritisnite številske gumbe, da 
izberete prednastavljen položaj; 
1 predstavlja skrajni levi položaj, 
9 pa predstavlja skrajni desni 
položaj.

Za nadaljnje informacije glede 
prednastavljenih položajev 
gledanja televizorja si oglejte 
poglavje “Nastavljanje položajev 
obračanja televizorja” v Navodilih 
za uporabo na strani 26. 

V kolikor je televizor nameščen na motoriziran 
podstavek ali stenski nosilec, ga lahko nagibate 
gor in dol, vendar lahko to storite samo ročno. 

LIST
STAND

    

1 – 9

TV  CHANNEL  LIST

more select GO 

  1 DR2 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
  9 . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . 
11 . . . . . . . . 
12 CNN 
13 N3 
14 . . . . . . . . 
15 SAT 1 
16 SVT 2 
17 NRK 
18 TV4 

NEWS 

group select GO 

DR1 
DR2 
TV2 
BBC 
CNN 
ZDF 
RTL7 
EUROSPRT 
 



8 Prilagajanje zvoka in formata slike

Na televizorju lahko zvok prilagodite 

na več načinov. 

Vedno lahko uravnavate glasnost ali 

povsem onemogočite zvok. 

V kolikor so kanali oddajani z 

različnimi vrstami zvoka ali v različnih 

jezikih, lahko izbirate med vrstami 

zvoka ali jeziki. 

Če so na televizor priključeni zvočniki, 

jim lahko prilagodite ravnovesje in 

izberete kombinacijo zvočnikov.

Med gledanjem televizorja lahko 

prilagodite format slike. 

Uravnavanje glasnosti ali popolno 
onemogočanje zvoka

Vedno lahko uravnavate glasnost ali 
onemogočite zvok. 

Pritisnite zgornji ali spodnji  
konec gumba za povečanje ali 
zmanjšanje glasnosti

Pritisnite sredino gumba, da 
popolnoma onemogočite zvok

 
Pritisnite kateri koli konec, da 
zvok znova aktivirate

Daljše poslušanje zelo glasnega 
zvoka lahko poškoduje sluh. 

Tip zvoka in izbira jezika

Med gledanjem televizorja lahko izbirate 
med razpoložljivimi tipi zvoka. 

Večkrat pritisnite, da se na 
prikazovalniku Beo4 prikaže 
SOUND*

Pritisnite, da se na prikazovalniku 
prikaže trenutna vrsta zvoka

Večkrat pritisnite gumb GO, da 
izberete drugo vrsto zvoka ali 
jezik v večjezikovnem programu

Pritisnite, da zapustite funkcijo 
SOUND

Pri nastavljanju TV–kanalov 
lahko shranite svojo najljubšo 
vrsto zvoka. Za več informacij  
si oglejte poglavje 'Urejanje 
najdenih kanalov' na 12. strani 
Navodil za uporabo. 

LIST
SOUND

GO

GO

EXIT

*OPOMBA! Da bi se na prikazovalniku Beo4 
pokazalo SOUND, ga morate najprej dodati na 
seznam funkcij Beo4. Oglejte si priročnik, ki je 
priložen napravi Beo4. 
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Format slikeRavnovesje in kombinacija 
zvočnikov

V kolikor na televizor priključite zvočnike, 
lahko kadar koli uravnavate in spreminjate 
njihovo kombinacijo. 

Večkrat pritisnite, da se na Beo4 
prikaže možnost SPEAKER.

Pritisnite številko želene 
kombinacije zvočnikov. Izbrani 
zvočniki se samodejno vklopijo. 
To je treba storiti samo, v kolikor 
imate nameščen dodatni sistem 
prostorskega zvoka.  

Pritisnite za uravnavanje 
sprednjih in zadnjih zvočnikov. 
To je treba storiti samo, v kolikor 
imate nameščen dodatni sistem 
prostorskega zvoka.

Pritisnite za uravnavanje levih in 
desnih zvočnikov

Pritisnite, da odstranite SPEAKER 
s prikazovalnika Beo4 in se 
vrnete na vir, ki ga trenutno 
uporabljate.

Ko format slike izberete sami, je funkcija 
samodejnega izbiranja formata slike 
izklopljena, dokler ne preklopite na drug 
kanal ali vir. 

Večkrat pritisnite, da se na 
prikazovalniku Beo4 prikaže 
FORMAT

Pritisnite, če želite optimizirati 
sliko, ali pa ...

… pritisnite številko želenega 
formata slike

Če ste izbrali Format 1 …
Večkrat pritisnite  ali  za izbor 
različic tega formata

Če ste izbrali Format 1* ali 
Format 2 ...
Večkrat pritisnite  ali  za 
premikanje slike navzgor ali 
navzdol.

Pritisnite, da zapustite funkcijo 
FORMAT

*Slik v formatu 4:3 ni mogoče 
premikati gor in dol. 

Formati, ki so vam na razpolago …
FORMAT 1... za standardne TV–slike. Možne so 

tri različice: 4:3, 15:9 in panoramski pogled (za 
največjo sliko) (Panoramic view). 

FORMAT 2... za najmanjše slike (letter-box). Pri 
izbiri FORMATA 2 se vertikalna nastavitev slike 
opravi samodejno. To zagotavlja, da se vidijo 
imena kanalov ali podnapisi (če so uporabljeni).

FORMAT 3... za pristno sliko z zaslonsko širino 
16:9. FORMAT 3 se navadno nastavi samodejno. 
V kolikor ni nastavljen, ga lahko izberete sami.  

Kombinacije zvočnikov, med katerimi lahko 
izbirate ...
SPEAKER 1 … Vključen samo osrednji zvočnik.
SPEAKER 2 ... Stereo zvok v prednjih zvočnikih. 

Globokotonci so vklopljeni. 
SPEAKER 3 … Vključeni so osrednji zvočnik, 

sprednji zvočniki in globokotonci. 
SPEAKER 4 … Vključeni so sprednji zvočniki, 

prostorski zvočniki in globokotonci. 
SPEAKER 5 … Vključen je prostorski zvok iz vseh 

zvočnikov in globokotoncev. Za programe, ki so 
kodirani za predvajanje prostorskega zvoka.

Zvočnika SPEAKER 4 in 5 sta na voljo samo, v 
kolikor je v vaš televizor nameščen dodatni modul 
prostorskega zvoka. Za več informacij si oglejte 
poglavje "Nastavitev zvočnikov – prostorski zvok", 
13. stran Navodil za uporabo. 

LIST
FORMAT

GO

1 – 3

    

EXIT

LIST
SPEAKER

1 – 5 

    

EXIT

OPOMBA! Za več informacij o povezovanju 
zvočnikov s televizorjem si oglejte poglavje na 36. 
strani Navodil za uporabo. 



10 Teletekst

V kolikor izberete kanal, ki ponuja 

storitev teleteksta, vam televizor 

omogoči dostop do teh strani in vseh 

z njimi povezanih podstrani. 

Do želene strani se pomaknete s 

puščicami na napravi Beo4 in z 

menijsko vrstico na vrhu zaslona.  

Ko pridete do želene strani, lahko 

ustavite obračanje podstrani in jih 

berete tako hitro, kot vam ustreza. 

Televizor si lahko zapomni priljubljene 

strani, razkrije skrita sporočila ali nudi 

pomoč pri preklopu na teletekst 

drugega kanala. V kolikor želite, da 

se vam ob vklopu teleteksta najprej 

prikažejo vaše najljubše strani, jih 

shranite kot priljubljene strani MEMO. 

Osnovne funkcije teleteksta

Po straneh teleteksta krmilite z menijsko 
vrstico na vrhu strani teleteksta. 

> Večkrat pritisnite gumb TEXT za vklop 
teleteksta in možnost EXIT za izhod iz 
teleteksta. 

Premik na naslednjo stran ...
> Vpišite številko strani, ki jo želite videti, ali pa …
> ... pritisnite  za premik označenega kazalca na 

možnost PAGE. 
> Večkrat pritisnite  ali  za pomikanje med 

stranmi ter tipki pridržite, v kolikor se želite 
pomikati hitreje. 

> S pritiskanjem GO se pomaknete na strani 
kazala (100, 200, 300 ...). 

Za premik na teletekst drugega kanala …
> Večkrat pritisnite  za premik označenega 

kazalca na možnost CHANNEL.  
V kolikor ste ustvarili priljubljene strani MEMO, 
je funkcija MEMO ob vklopu teleteksta označena. 
Večkrat pritisnite  ali  ob označeni možnosti 
MEMO za dostop do možnosti CHANNEL. 

> Večkrat pritisnite GO za priklic seznama kanalov. 
> Večkrat pritisnite  ali  , da najdete želeni 

kanal. 
> Večkrat pritisnite GO za preklop na teletekst 

drugega kanala. 

Za povečanje strani teleteksta …
> Večkrat pritisnite gumb TEXT za prikaz 

teleteksta. 
> Večkrat pritisnite  za premik označenega 

kazalca na možnost LARGE. 
> Večkrat pritisnite GO za prikaz zgornje polovice 

strani v dvojni višini. Večkrat pritisnite GO za 
ogled spodnje polovice strani.

> Večkrat pritisnite GO za obnovitev normalne 
velikosti strani teleteksta. 

Če želite preprečiti obračanje podstrani ...
> Večkrat pritisnite STOP, da prekinete obračanje 

podstrani, ali ...
> ... kazalec pomaknite na možnost HALT in nato 

pritisnite GO. Možnost HALT nadomestijo štiri 
številke. 

> Uporabite  in  za pomik na želeno podstran 
ali ...

> …  vpišite njeno številko s številskimi gumbi na 
napravi Beo4. 

> Večkrat pritisnite GO za vnovično obračanje 
podstrani. 

Za razkrivanje skritih sporočil in podobno ...
> Večkrat pritisnite  za pomik označenega 

kazalca na možnost REVEAL. 
> Večkrat pritisnite GO za razkritje skritega 

besedila trenutne strani. 

 PAGE CHANNEL HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

 PAGE CHANNEL HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

OPOMBA V kolikor je televizor povezan s kablom 
BeoLink z drugim televizorjem, se shranjenih 
pomnilniških strani MEMO ne da deliti z njim. Na 
vsakem povezanem televizijskem sprejemniku je 
treba pomnilniške strani MEMO shraniti ročno.  
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Shranjevanje najljubših strani 
teleteksta

Za teletekst vsakega kanala je na razpolago 
devet pomnilniških strani (MEMO). 

Ustvarjanje pomnilniške strani MEMO ...
> Prikličite stran, ki jo pogosto berete. 
> Večkrat pritisnite  ali  za pomik kazalca prek 

menijske vrstice na možnost SETUP in pritisnite 
GO. S številkami je prikazanih devet razpoložljivih 
mest MEMO. Prvo mesto je označeno. 

> Večkrat pritisnite GO, da shranite trenutno stran. 
Kazalec se pomakne na naslednje prosto mesto 
MEMO. 

> S številskimi gumbi na Beo4 izberite naslednjo 
stran teleteksta, ki jo želite shraniti. 

> Ponovite postopek za vsako stran, ki jo želite 
shraniti. 

> Ko želite zapustiti nastavitev priljubljenih mest 
MEMO, pritisnite  ali  za pomik kazalca na 
možnost BACK in pritisnite GO. 

> Večkrat pritisnite možnost EXIT za izhod iz 
teleteksta.

Pomnilniške strani MEMO za vsakodnevno uporabo

Morda boste potrebovali hiter dostop do 
pomnilniških strani MEMO, v kolikor na 
primer odhajate v službo in želite po 
teletekstu pregledati informacije o stanju 
prometa na cestah. 

Ogled pomnilniških strani MEMO ...
> Večkrat pritisnite gumb TEXT za prikaz 

teleteksta. 
> Večkrat pritisnite  ali  za pomikanje med 

priljubljenimi stranmi MEMO. 
> Večkrat pritisnite možnost EXIT za izhod iz 

teleteksta. 

Brisanje pomnilniške strani MEMO ...
> Večkrat pritisnite  ali  za pomik kazalca na 

možnost SETUP in nato pritisnite GO. 
> Premaknite kazalec na pomnilniško stran MEMO, 

ki jo želite zbrisati, in pritisnite rumeni gumb. 
> Znova pritisnite rumeni gumb, da potrdite. 

Ogled podnapisov iz teleteksta ...
Če želite videti, da bi se podnapisi iz teleteksta 
samodejno prikazali za določen kanal, shranite 
stran s podnapisi na 9. stran mesta MEMO.

 

 

PAGE MEMO1 HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34



12 Uporaba skupin

Če imate shranjenih veliko televizijskih 

kanalov in želite hitro priti do 

najljubših, ne da bi vam bilo treba iti 

skozi seznam, jih vnesite v skupino. 

Tako se vam ni treba več pomikati 

skozi programe, ki jih ne uporabljate. 

Poimenujte skupine po ljudeh, ki jih 

gledajo, npr. – “oči” ali “Maja” – ali 

pa po vrsti programov, npr. “novice’ 

ali “šport”. 

Ko ustvarite in izberete določeno 

skupino, iščete samo še med TV–

kanali, ki pripadajo tej določeni 

skupini. Če želite gledati drugo 

skupino kanalov, preklopite skupino, 

ali pa preklopite iz načina GROUPS 

na TV–sprejemnik, in videli boste vse 

nastavljene TV–kanale. 

Izbiranje kanalov v skupini

Dostop do skupin dobite tako, da vklopite 
način skupin. Pritisnite puščične tipke, da 
izberete skupino, ki jo iščete, nato se po 
korakih pomikajte skozi kanale v tej skupini. 

Pritisnite, da vklopite televizor, 
ali ...

... se pomikajte levo ali desno,  
da se prikažejo vaše skupine.

Ko najdete želeno skupino, 
pritisnite GO, da jo izberete.

Pomikajte se gor in dol po 
kanalih v tej skupini.

S številskimi gumbi vpišite 
številko kanala, ki ga želite 
gledati.

Pomikajte se levo ali desno, da 
preklopite na drugo skupino — 
in pritisnite gumb GO, da jo 
prikličete.

Če želite priklicati seznam 
kanalov za trenutno skupino, 
pridržite GO v načinu skupin.  
Če želite izbrati vse razpoložljive 
TV–kanale, pritisnite TV.  

Ustvarjanje skupin

Ustvarite lahko do osem različnih skupin. 
Vsaka skupina lahko vsebuje do 18 programov. 
Isti program je mogoče shraniti v več kot eni 
skupini. 

> Večkrat pritisnite gumb TV za vklop televizorja. 
> Večkrat pritisnite gumb MENU za priklic menija 

TV SETUP, možnost CHANNEL GROUPS pa je že 
označena. 

> Večkrat pritisnite GO za priklic menija CHANNEL 
GROUPS. 

> Večkrat pritisnite , da kazalec pomaknete na 
prazno skupino, in pritisnite zeleni gumb, da 
poimenujete novo skupino. 

> Večkrat pritisnite  ali  za izbor znakov. 
> Večkrat pritisnite  ali , da se premaknete na 

prejšnji ali naslednji prostor za znak. 
> Večkrat pritisnite GO, da shranite ime, in znova 

pritisnite GO, da prekopirate kanale v novo 
skupino. 

> Večkrat pritisnite  ali , da poiščete kanal,  
ki ga želite skopirati v novo skupino. 

> Večkrat pritisnite  za kopiranje TV–kanala v 
vašo skupino. 

> Večkrat pritisnite GO, da skupino shranite. 
> Večkrat pritisnite STOP za vrnitev skozi prejšnje 

menije ali pritisnite možnost EXIT za izhod iz 
menijev. 

TV

     

GO

0 – 9

    
GO
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Premikanje programov v skupini

Vrstni red prikaza kanalov v skupini lahko 
preuredite, kanale v skupini pa lahko tudi 
zbrišete. 

> Večkrat pritisnite gumb TV za vklop televizorja. 
> Večkrat pritisnite gumb MENU za priklic menija 

TV SETUP, možnost CHANNEL GROUPS pa je že 
označena. 

> Večkrat pritisnite GO za priklic menija CHANNEL 
GROUPS. 

> Večkrat pritisnite , da označite skupino,  
in pritisnite gumb GO, da jo izberete. 

> Večkrat pritisnite , da označite kanal, ki ga 
želite premakniti ali izbrisati. 

> Večkrat pritisnite  za premik kanala s seznama 
in pritisnite  ali  za premik kanala na novo 
mesto. 

> Večkrat pritisnite , da program premaknete 
nazaj na seznam, in rumeni gumb, da ga 
izbrišete. Ko izbrišete kanal s seznama, se 
preostali kanali skrčijo. 

> Če kanal zamenja položaj z drugim kanalom, 
premaknite ta kanal na novo mesto. 

> Ko zaključite premikanje ali brisanje kanalov  
v skupini, pritisnite GO in shranite skupino. 

> Večkrat pritisnite STOP za vrnitev skozi prejšnje 
menije ali pritisnite možnost EXIT za izhod iz 
menijev.  

CHANNEL  GROUPS

character next 
 accept GO 

A 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

 copy 
 accept GO 

   1 DR2 DR2
  2  TV2 SKY NEWS
  3  . . . . . . . . ZDF
  4 EUROSPORT TV 5
  5 ZDF BBC
  6 ARD
  7  . . . . . . . .
. .
. .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

COPY TV TO MY GROUP 

name move 
 create GO 

MY GROUP 

. . . 

CHANNEL  GROUPS

CHANNEL  GROUPS

name move 
new group create group GO 

GROUP1 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

NEWS 

group select GO 

DR1 
DR2 
TV2 
BBC 
CNN 
ZDF 
RTL7 
EUROSPRT 
 



14 Sistem kode PIN

Namen sistema kode PIN je onemogočiti 

uporabo televizorja tistemu, ki kode 

ne pozna. Za morebitni vklop kode 

PIN se odločite sami. 

Če je sistem kode PIN vklopljen in 

televizor za 15–30 minut izklopite iz 

omrežnega napajanja, sistem kode 

PIN vključi zaščito. 

Ko televizor znova priključite na 

omrežno napajanje in vklopite,  

se po štirih minutah samodejno 

ugasne. Po vnosu kode PIN televizor 

spet normalno deluje. 

Aktiviranje sistema kode PIN

Prikličite na zaslon meni TV SETUP, aktivirajte 
meni PINCODE in izberite v podmenijih. Če 
želite sistem kode PIN izključiti, lahko to 
naredite tako, da izbrišete svojo kodo PIN. 

Aktivacija sistema kode PIN ...
> Večkrat pritisnite gumb MENU za prikaz menija 

TV SETUP. 
> Večkrat pritisnite , nato izberite STOP. Na 

zaslonu se prikaže meni PINCODE. 
> uporabite številske gumbe ali   na 

upravljalniku Beo4 za vnos štirih številk kode. 
Večkrat pritisnite , da se vrnete na mesta,  
ki jih želite popraviti in uporabite  ali  za 
spreminjanje teh mest. 

> Večkrat pritisnite GO po vnosu zadnje številke. 
> Znova vnesite kodo za potrditev in še enkrat GO. 

Če se kodi ne ujemata, se polji za vnos počistita, 
kodo pa morate vnesti znova. 

Spreminjanje ali brisanje kode PIN …
> Večkrat pritisnite gumb MENU za prikaz menija 

TV SETUP. 
> Večkrat pritisnite , nato izberite STOP. Na 

zaslonu se prikaže meni PINCODE. 
> Vnesite pravilno kodo PIN in pritisnite GO. 

Označena je možnost DELETE PINCODE. 
> Za izbris vaše kode pritisnite GO. 
> Za spreminjanje kode pritisnite  za označitev 

možnosti NEW PINCODE in pritisnite GO.  
S pomočjo številskih gumbov ali   vnesite 
novo kodo in pritisnite GO. Novo kodo vnesite 
znova, da jo potrdite. 

Če pri vnosu kode nehote pritisnete napačen 
gumb, pritisnite STOP. Vnos se prekliče in polja za 
vnos se počistijo.. 

PINCODE 

 next 
 accept GO 

PINCODE 0 .  .  . 

CONFIRM  PINCODE .  .  .  . 

PINCODE 

 select GO 

DELETE  PINCODE 

NEW  PINCODE 

OPOMBA! Če v roku treh ur kodo PIN spremenite 
več kot petkrat, meni PINCODE naslednje tri ure ni 
dostopen, v kolikor sistema medtem ne izklopite iz 
omrežnega napajanja. Zaradi izklopa sistema je 
zamik daljši.  
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Uporaba kode PIN

Če je bil televizor izklopljen iz omrežnega 
napajanja vsaj 15–30 minut, se bo ob vklopu 
pojavil poziv za vnos kode PIN. Ne boste ga 
mogli prižgati takoj po vključitvi napajanja – 
počakajte približno 30 sekund in poskusite 
znova. 

POMEMBNO! Če se pojavi poziv za vnos kode 
pin, ko prvič vključite televizor, se obrnite na 
prodajalca Bang & Olufsen.

Ko vključite televizor …
> S številskimi gumbi ali gumbom   vnesite 

števke kode PIN.
> Večkrat pritisnite GO po vnosu zadnje številke. 
> Televizor se vnovič zažene. 

Po petem nepravilnem vnosu se bo televizor 
izklopil za tri ure. V tem času televizor ne bo 
deloval. 

Če ste pozabili kodo PIN …
> Oglasite se pri trgovcu na drobno, ki prodaja 

opremo Bang & Olufsen, da dobite petmestno 
glavno kodo. 

> Ko vas televizor pozove k vnosu kode PIN, 
pritisnite in pridržite  za priklic menija 
MASTERCODE. 

> S številskimi gumbi ali gumbom   vnesite 
števke kode PIN, s pritiskom gumba GO pa boste 
deaktivirali kodo PIN in vnovič vklopili vaš televizor.

Vnovična uporaba sistema kode PIN …
> Sledite postopku za aktiviranje sistema pinkode. 

PINCODE 

 next 
 accept GO 

PINCODE 0 .  .  . 

MASTERCODE 

 next 
 accept GO 

MASTERCODE 0 .  .  .  . 

OPOMBA! Če izgubite ali pozabite kodo PIN, se 
obrnite na prodajalca Bang & Olufsen. Prodajalec 
vam lahko priskrbi glavno kodo, ki onemogoči 
kodo PIN. 



16 Vzdrževanje

Za redno vzdrževanje, kot je čiščenje 

televizorja, je odgovoren uporabnik. 

Za najboljše rezultate sledite navodilom 

na desni strani. Če želite izvedeti, 

kakšna so priporočila za redno 

vzdrževanje, se obrnite na prodajalca 

na drobno za izdelke Bang & Olufsen. 

Zamenjava baterij za Beo4

Ko se na prikazovalniku daljinskega 
upravljalnika Beo4 pojavi napis BATTERY,  
je čas za zamenjavo baterij. 

Upravljalnik Beo4 potrebuje tri baterije. Priporočamo 
samo alkalne baterije (1,5 V, velikost AAA). Zamenjajte 
baterije, kot je prikazano na tej strani. Držite prst 
na vrhu baterij, dokler vnovič ne zaprete pokrova. 

Po zamenjavi baterij morate počakati približno  
10 sekund, dokler se na prikazovalniku ne pojavi 
napis TV. Zdaj je daljinski upravljalnik Beo4 
pripravljen za uporabo. 

Baterij ne izpostavljajte pretirani toploti, na primer 
soncu, ognju in podobno.  

Čiščenje

Za čiščenje delov televizorja, stojala in stenskega 
nosilca nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih 
topil. 

Površine ohišja
Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko 
krpo. Mastne madeže ali trdovratno umazanijo 
odstranite z mehko, dobro ovito krpo, ki ne pušča 
vlaken, namočeno v raztopino vode z nekaj 
kapljicami blagega detergenta, na primer sredstva 
za pomivanje posode. 

Sprednjo stran lahko očistite tudi z mehko ščetko, 
nameščeno na sesalnik, ki je nastavljen na najnižjo 
moč sesanja. 

Slikovni zaslon
Slikovni zaslon očistite z blagim sredstvom za 
čiščenje stekla (brez alkohola). Za optimalno 
delovanje zaslona poskrbite, da na zaslonu ne bo 
sledov čistilne tekočine. 

Beo4
Obrišite Beo4 z mehko, dobro ožeto krpo, ki ne 
pušča vlaken. 

1 

2 

3 

1 

2 

OPOMBA! Če sprednje steklo zaslona poči ali  
se odkruši ali drugače poškoduje, ga je treba 
nemudoma zamenjati, sicer lahko povzroči 
poškodbe. Nadomestno steklo zaslona naročite 
pri prodajalcu Bang & Olufsen. 
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Pridržujemo si pravico do spremembe 
tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih 
izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta 
priročnik, brez predhodnega obvestila.

Informacija uporabnikom ...

Pri načrtovanju in razvoju izdelkov Bang & 
Olufsen posvečamo veliko pozornosti 
upoštevanju potreb naših uporabnikov. Zato 
upamo, da si boste vzeli čas in nam sporočili 
vaše izkušnje z izdelki Bang & Olufsen. 

V kolikor želite stopiti v stik z nami, obiščite našo 

spletno stran … 

 www.bang-olufsen.com

ali pišite na naslov: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer

ali pošljite faks: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (faks)

3500101  0902 







www.bang-olufsen.com
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