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Obrazovkové nabídky 

Tento dodatek obsahuje opravy 

uživatelské příručky a referenční 

příručky.

Hlavní opravy se týkají obrazovkových 

nabídek, nabídky CONNECTIONS  

a panelu zásuvek. 

Rozbalený systém nabídek na obrazovce vašeho televizoru. Šedé položky nabídky označují volitelné 
doplňkové nabídky, které mohou,ale nemusí být u vašeho systému k dispozici. 
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V nabídce CONNECTIONS je pouze 

málo oprav, ve srovnání s Referenční 

příručkou. 

Připojíte-li k televizoru doplňkové 

zařízení, je třeba příslušné zařízení 

zaregistrovat v nabídce 

CONNECTIONS.

Opravy nabídky CONNECTIONS 

Registrace doplňkového zařízení

> Stiskněte tlačítko TV a zapněte televizor. 
> Stiskněte tlačítko MENU, vyvolejte nabídku 

TV SETUP a stiskněte tlačítko  pro zvýraznění 
položky OPTIONS. 

> Stisknutím tlačítka GO aktivujte nabídku OPTIONS. 
Nabídka CONNECTIONS je již zvýrazněná.

> Stisknutím tlačítka GO aktivujte nabídku 
CONNECTIONS.

> Stiskněte tlačítko  nebo  a procházejte 
různými skupinami konektorů: AV 1, AV 2, AV 3, 
AV 4, CAMERA, PROJECTOR* a HDMI 
EXPANDER**. 

> Stiskněte tlačítko GO a zaregistrujte připojený 
produkt ke zvýrazněné skupině konektorů. 

> Stiskněte tlačítko  nebo  a procházejte 
konektory ve skupině. 

> Stiskněte tlačítko  nebo  a zaregistrujte zařízení, 
které jste připojili ke zvýrazněnému konektoru. 

> Stiskněte tlačítko GO a zvolte jinou skupinu 
konektorů. 

> Během prvního nastavování, když nastavení 
parametrů dokončíte, stiskněte zelené tlačítko 
pro jeho uložení, jinak ...

> ... stiskněte tlačítko GO a nastavení uložte.

*Výchozí nastavení PROJECTOR je nastaveno na 
hodnotu NO, pokud je připojen projektor.

**HDMI EXPANDER signalizuje, zda je připojen 
HDMI Expander k televizoru prostřednictvím 
konektoru HDMI-B.

Další funkce nabídek AV

HDTV je k dispozici v nabídkách AV 1–4. 
Informace o možnostech pro parametry 
SOURCE, AUDIO SOCKET a IR SOCKET naleznete 
v Referenční příručce na stranách 66–67.

HDTV ... Pokud zdroj připojený k této zásuvce AV 
dodává signál HDTV, vyberte, která zásuvka je 
použita pro HDTV. Možnosti jsou následující: NO, 
HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr a VGA. 

***Pokud položku HDMI Expander nastavíte na 
YES, možnost HDMI-B bude nahrazena možnostmi 
HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 a HDMI-B4. 

CONNECTIONS 

 select GO 

AV1  V.MEM

AV2 NONE
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AV4 V.AUX

CAMERA CAMERA

PROJECTOR COLOSTAR 

HDMI EXPANDER NO 

LINK

AV1 

 store GO

SOURCE V.MEM

AUDIO  SOCKET NONE

IR  SOCKET NONE

HDTV NO 
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POZNÁMKA! Názvy zdrojů STB(DTV) a STB  
(V.AUX) se změnily na DTV a DTV2. 



Panel zásuvek systému televizního 

přijímače umožňuje zapojení 

vstupních signálních kabelů a řady 

doplňkových zařízení, jako je 

videorekordér nebo připojený 

audiosystém Bang & Olufsen. 

Zařízení připojené k těmto zásuvkám 

musí být registrováno v nabídce 

CONNECTIONS. Další informace viz také 

Referenční příručka, strany 14 a 40. 

Panely zásuvek 

Panel zásuvek jedna

~ 
Připojení k elektrické síti. 

STAND 
Pro připojení motoricky poháněného stojanu. 

AV 2 
21kolíkový konektor pro připojení AV 
dodatečného videozařízení. 

AV 1 
21kolíkové konektory pro připojení k dodatečnému 
videozařízení, například přehrávači DVD, zařízení 
set-top box, dekodéru nebo rekordéru. 

MASTER LINK 
Konektor pro připojení kompatibilního 
audiosystému Bang & Olufsen. Tento konektor 
slouží také k přenosu zvuku po domě 
prostřednictvím technologie BeoLink. 

LINK TV OUT 
Konektor anténního výstupu pro přenos 
videosignálu do dalších místností. 

TV IN 
Zásuvka anténního vstupu pro zapojení externí 
antény nebo rozvodu kabelové televize. 

DVB 
Vstupní anténní konektor pro digitální signál TV. 
Tato možnost je dostupná pouze v případě, že 
televizor je vybaven vestavěným modulem DVB.

CINEMA CONTROL
Pokud je váš televizní přijímač vybaven volitelnou 
funkcí Cinema Control, můžete ovládat například 
plátno projektoru, světla a rolety pomocí dálkového 
ovladače Bang & Olufsen. Požádejte o další 
informace prodejce produktů Bang & Olufsen.

POWER LINK CENTRE 
Pro připojení centrálního reproduktoru, například 
BeoLab 7-1. Další informace o připojení reproduktorů 
naleznete v příručce k reproduktorům. 

Panel zásuvek jedna

Panel zásuvek dva 
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Panel zásuvek dva 

DATA 
Určeno k použití pouze v hotelových systémech.

DVB DATA 
Pro servisní použití. 

IR CONTROL OUT (C1 – C4) 
Pro infračervené ovládací signály externího 
zařízení připojeného k jedněm zásuvkám AV. 

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4) 
Pro vstup digitálního zvuku z externího zařízení 
připojeného k jedněm zásuvkám AV. 

IR-IN 
Pro připojení externího infračerveného přijímače, 
použitého ve spojení se systémy domácího kina, kde 
obrazovka zakrývá infračervený přijímač televizoru. 

P1 BtB P2 
Určeno k použití pouze v hotelových systémech. 

AV 3 
21kolíkový konektor pro připojení AV 
dodatečného videozařízení. 

HDMI IN (A–B)
Konektory HDMI™ (High Definition Multimedia 
Interface) slouží pro připojení video zdroje HDMI 
nebo osobního počítače. Zdroje připojené k těmto 
konektorům lze registrovat do libovolných 
konektorů AV. Pokud je připojen HDMI Expander, 
použijte konektor HDMI-B. Podporované formáty 
jsou následující:  
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p a 1080i; 60 Hz: 
480i, 480p, 720p a 1080i 
PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768  
a 1360 x 768

REAR 
Obě zásuvky slouží pro připojení externích zadních 
reproduktorů v systému prostorového zvuku.

FRONT 
Obě zásuvky slouží pro připojení externích předních 
reproduktorů v systému prostorového zvuku. 

SUBWOOFER 
Zásuvka pro připojení kompatibilního subwooferu 
Bang & Olufsen v systému prostorového zvuku. 

CINEMA CENTRE 
Zásuvky používané pro připojení externího 
centrálního reproduktoru v nastavení domácího 
kina, pokud například obrazovka zakrývá 
reproduktor televizního přijímače. 

PROJECTOR 
Pro připojení projektoru v nastavení domácího kina. 

AV4 
VIDEO … Pro připojení videosignálu. 
R–L … Signál levé a pravé linky (pro zvuk z PC). 
Chcete-li připojit digitální zvuk, použijte jednu ze 
zásuvek DIGITAL AUDIO IN (A 1 – A 4) a nastavte ji 
v nabídce připojení AV4. 

Pr – Pb – Y 
Slouží k připojení externího zařízení. 

VGA
Pro připojení počítače pro příjem analogového 
grafického signálu. Podporuje následující rozlišení 
obrazovky: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 
1024 x 768, 1360 x 768 a 1280 x 720. 
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Dodatky k Referenční příručce 

Nastavení HDTV 

Nastavení, která provedete v této nabídce, 
platí pro nastavení PC pomocí konektoru VGA. 

BRIGHTNESS … Upravuje jas obrazu. 
CONTRAST … Upravuje úroveň kontrastu obrazu. 
COLOUR … Upravuje intenzitu barev obrazu. 
HOR. SIZE … Upravuje šířku obrazu. 
HOR. POSITION … Upravuje pozici obrazu 

horizontálně. 
VERT. POSITION … Upravuje pozici obrazu 

vertikálně.

Povšimněte si, že pro rozlišení obrazovky, platné  
v okamžiku úpravy nastavení, platí pouze tři 
nastavení.

Nastavení tuneru

Můžete si vybrat vypnutí TV tuneru, DVB 
tuneru nebo obou tunerů. Pokud vypnete TV 
tuner, můžete zapnout připojenou periferní 
jednotku tlačítkem TV. Pokud vypnete DVB 
tuner, můžete zapnout připojenou periferní 
jednotku tlačítkem DTV. 

Chcete-li vypnout vnitřní tuner … 
> Stiskněte tlačítko TV a zapněte televizor. 
> Stiskněte tlačítko MENU, vyvolejte nabídku 

TV SETUP a stiskněte tlačítko  pro zvýraznění 
položky OPTIONS. 

> Stiskněte tlačítko GO a vyvolejte nabídku 
OPTIONS a stisknutím  pak zvýrazněte 
položku TUNER SETUP.

> Stiskněte tlačítko GO a aktivujte nabídku TUNER 
SETUP, položka TV TUNER je již vybrána.

> Stiskněte tlačítko  nebo  a přepněte mezi 
nastaveními ON nebo OFF.

> Stisknutím tlačítka  zvýrazněte položku DVB. 
> Stiskněte tlačítko  nebo  a přepněte mezi 

nastaveními ON nebo OFF.
> Stisknutím tlačítka GO uložte provedené 

nastavení, nebo ... 
> … stisknutím tlačítka EXIT ukončete všechny 

nabídky bez uložení.

Důležité upozornění! Pokud máte připojený rekordér 
s pevným diskem Bang & Olufsen k televizoru, 
doporučuje se vypnout TV tuner.

Velký teletext

Pro zvětšení teletextové stránky … 
> Stiskněte TEXT pro vyvolání teletextu. 
> Stiskněte  a přesuňte zvýrazněný kurzor na 

položku LARGE. 
> Stiskněte tlačítko GO a zobrazte horní polovinu 

stránky v dvojnásobné velikosti. Stiskněte GO 
znovu a zobrazte spodní polovinu stránky.

> Stiskněte tlačítko GO a vraťte stránku teletextu 
na normální velikost. 

Další informace naleznete také v kapitole 
„Teletext“ v uživatelské příručce.

TUNER  SETUP

store GO

TV  TUNER  ON 

DVB    ON 

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

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

HDTV SETUP

BRIGHTNESS 32

CONTRAST 32

COLOUR 32

HOR. SIZE 0

HOR. POSITION 0

VERT. POSITION 0
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POZNÁMKA! Možnost DVB je dostupná pouze  
v případě, že televizor je vybaven vestavěným 
modulem DVB. 



Nabídka STAND ADJUSTMENT v televizoru se 
odlišuje od popisu v Referenční příručce. 
Pokud během prvního nastavení systému  
a pokud váš systém zahrnuje motoricky 
poháněný stojan nebo nástěnný držák, 
budete vyzváni ke kalibraci vnějších mezních 
poloh pohybu ovládaného motorem. 

Poznámka! Motorický pohyb nebude funkční do 
chvíle, dokud nebude dokončen kalibrační postup 
popsaný níže. 

Když se objeví nabídka STAND ADJUSTMENT … 
> Přesuňte se do polohy SET LEFTMOST POSITION 

a stiskněte tlačítko  a otočte televizor směrem 
doleva, dokud nedosáhnete polohy, na kterou 
chcete pohyb omezit. 

> Přesuňte se do polohy SET RIGHTMOST 
POSITION a stiskněte tlačítko  a otočte 
televizor směrem doprava, dokud nedosáhnete 
polohy, ve které chcete pohyb omezit. 

> Stiskněte tlačítko GO a uložte všechna nastavení 
provedená během prvního nastavení. 

Zobrazí se nabídka STAND POSITIONS a můžete 
tak nastavit upřednostňovanou předvolenou 
polohu televizoru pro otáčení - jak je popsáno  
v Referenční příručce na straně 22. 

Nastavení stojanu Automatické přepnutí do 
pohotovostního režimu 

Možnosti pohotovostního režimu se změnily 
ve srovnání s popisem v Referenční příručce. 
Při registraci zařízení set-top box v nabídce 
CONNECTIONS lze také zvolit možnosti pro 
nastavení pohotovostního režimu, určené pro 
zařízení set-top box. To znamená, že můžete 
určit, kdy se zařízení set-top box automaticky 
přepne do pohotovostního režimu. 

Možnosti jsou následující: 
OFF AT SOURCE CHANGE … Zařízení set-top box 

je zapnuto po vybrání zdroje a vypnuto ihned 
po vybrání jiného zdroje.

OFF AT TV STANDBY … Zařízení set-top box je 
zapnuto po vybrání zdroje a vypnuto ihned po 
vypnutí televizoru.

ALWAYS ON … Zařízení set-top box je vždy 
zapnuto a nikdy se nevypíná.

MANUAL CONTROL … Zařízení set-top box není 
zapnuto a vypnuto automaticky. Zapínáte jej  
a vypínáte ručně pomocí dálkového ovladače 
Bang & Olufsen. 

STAND  ADJUSTMENT

SET  LEFTMOST  POSITION

SET  RIGHTMOST  POSITION

turn turn
  store GO

STAND  ADJUSTMENT

SET  LEFTMOST  POSITION

SET  RIGHTMOST  POSITION

SETTINGS  STORED

STAND  POSTIONS 

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND  ADJUSTMENT

store 
   select GO
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>> Dodatky k Referenční příručce 

SMARTCARD 
Pro připojení karty přístupu k digitálním kanálům. 

CA 
Pro připojení karty nebo modulu přístupu  
k digitálním satelitním kanálům. 

Modul CA má jednu vyčnívající hranu na jedné 
straně a na druhé straně dvě vyčnívající hrany. 
Strana se dvěma hranami by měla směřovat 
nahoru. Při vkládání karty by zlaté kontakty čipu 
měly vždy směřovat od obrazovky.

Další informace o kombinacích kompatibilních karet 
a modulů vám poskytne prodejce Bang & Olufsen. 

Čtečka Smart Card a modul CA 

CA MODULE

SMARTCARD

Technické údaje, funkce a způsob jejich 
použití mohou být bez upozornění změněny.

3500007  0902 
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