
BeoVision 7 
Papildinājums 



Ekrāna izvēlnes 

Šajā papildinājumā ir iekļauti 

rokasgrāmatas un instrukcijas labojumi.

Galvenie labojumi attiecas uz ekrāna 

izvēlnēm, izvēlni CONNECTIONS un 

ligzdu paneļiem. 

Televizora ekrāna izvēļņu sistēma izvērstā veidā. Pelēkā krāsā iezīmētie izvēlnes elementi apzīmē papildu 
funkcijas, kuras jūsu sistēmā var būt vai nebūt pieejamas. 
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Salīdzinājumā ar instrukciju šeit minēti 

daži ar izvēlni CONNECTIONS saistīti 

labojumi. 

Pievienojot televizoram papildu 

aparatūru, tā ir jāreģistrē izvēlnē 

CONNECTIONS.

Labojumi saistībā ar izvēlni CONNECTIONS 

Papildu aparatūras reģistrēšana

> Nospiediet pogu TV, lai ieslēgtu televizoru. 
> Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu izvēlni TV 

SETUP, un nospiediet pogu , lai izgaismotu 
izvēlnes elementu OPTIONS. 

> Nospiediet pogu GO, lai atvērtu izvēlni OPTIONS. 
Sākumā tiek izgaismots izvēlnes elements 
CONNECTIONS.

> Nospiediet pogu GO, lai atvērtu izvēlni 
CONNECTIONS.

> Nospiediet pogu  vai , lai izgaismotu 
atsevišķu ligzdu grupu apzīmējumus: AV 1, AV 2, 
AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR* un HDMI 
EXPANDER.** 

> Nospiediet pogu GO, lai pievienoto izstrādājumu 
varētu reģistrēt ligzdu grupā, kuras apzīmējums 
ir izgaismots. 

> Nospiediet  vai , lai pārietu uz citiem šīs 
grupas ligzdu nosaukumiem. 

> Nospiediet pogu  vai , lai reģistrētu ierīci,  
kas ir pievienota ligzdai, kuras apzīmējums ir 
izgaismots. 

> Nospiediet pogu GO, lai varētu izvēlēties citu 
ligzdu grupu. 

> Pirmajā iestatīšanas reizē pēc iestatīšanas 
nospiediet zaļo pogu, lai iestatījumus saglabātu, 
pretējā gadījumā...

> ...iestatījumu saglabāšanai nospiediet pogu GO.

*Ja nav pievienots neviens projektors, iestatījuma 
PROJECTOR noklusējuma vērtība ir NO.

**HDMI EXPANDER norāda, vai televizoram pie 
HDMI-B ligzdas ir pievienots paplašinātājs HDMI 
Expander.

AV izvēļņu papildu funkcija

HDTV ir pieejama izvēlnēs AV 1–4. Informāciju 
par SOURCE, AUDIO SOCKET un IR SOCKET 
opcijām sk. instrukcijas 66.–67. lpp.

HDTV... Ja avots, kas pievienots AV ligzdai, nodrošina 
HDTV signāla padevi, izvēlieties ligzdu, kas tiks 
izmantota HDTV signālam. Šīs funkcijas opcijas ir 
šādas: NO, HDMI-A, HDMI-B,*** YPbPr un VGA. 

***Ja paplašinātāja HDMI Expander iestatījums ir 
YES, opcija HDMI-B tiek aizstāta ar HDMI-B1, 
HDMI-B2, HDMI-B3 un HDMI-B4. 

CONNECTIONS 

 select GO 

AV1  V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

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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PIEZĪME. Avota nosaukums STB(DTV) un STB(V.
AUX) ir mainīts attiecīgi uz DTV un DTV2. 



Televizora ligzdu paneļi nodrošina 

iespēju pievienot signāla padeves 

kabeļus, kā arī dažādu papildaparatūru, 

piemēram, videomagnetofonu vai 

saistītu Bang & Olufsen mūzikas 

sistēmu. 

Aparatūra, kas tiek pievienota šīm 

ligzdām, ir jāreģistrē izvēlnē 

CONNECTIONS. Papildinformāciju sk. 

instrukcijas 14. un 40. lpp. 

Ligzdu paneļi 

Pirmais ligzdu panelis 

~ 
Ligzda savienojumam ar strāvas avotu. 

STAND 
Savienojumam ar motorizētu statīvu. 

AV 2 
21 kontakta ligzda AV savienojumam ar papildu 
videoaparatūru. 

AV 1 
21 kontakta ligzdas papildu videoaparatūras 
pievienošanai, piemēram, DVD atskaņotājam, 
televizora pierīcei, dekodētājam vai ierakstīšanas 
iekārtai. 

MASTER LINK 
Ligzda savienošanai ar saderīgu Bang & Olufsen 
mūzikas sistēmu. Šī ligzda tiek izmantota arī, lai 
mājā izplatītu sistēmas BeoLink skaņu. 

LINK TV OUT 
Antenas izejas ligzda videosignālu izplatīšanai telpās. 

TV IN 
Antenas ieejas ligzda savienojumam ar ārējo 
antenu vai kabeļtelevīzijas tīklu. 

DVB 
Antenas ieejas ligzda digitālās TV signālam. Šī 
funkcija ir pieejama tikai tādā gadījumā, ja televizorā 
ir uzstādīts papildus iegādājams DVB modulis.

CINEMA CONTROL
Ja televizors ir aprīkots ar videosistēmas vadības 
papildfunkciju, izmantojot Bang & Olufsen tālvadības 
pulti, var vadīt, piemēram, projektora ekrāna, 
apgaismojuma un žalūziju darbību. Lai saņemtu 
papildinformāciju, sazinieties ar Bang & Olufsen 
tirgotāju.

POWER LINK CENTRE 
Ligzda centrālā skaļruņa, piemēram, BeoLab 7-1, 
pievienošanai. Papildinformāciju par skaļruņa 
pievienošanu sk. tā rokasgrāmatā. 

Pirmais ligzdu panelis

Otrais ligzdu panelis 
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Otrais ligzdu panelis 

DATA 
Izmantošanai tikai viesnīcu sistēmās.

DVB DATA 
Tehniskās apkopes vajadzībām. 

IR CONTROL OUT (C1 – C4) 
Infrasarkano staru vadības signāla padevei uz 
ārēju aparatūru, kas pievienota kādai no AV ligzdām. 

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4) 
Digitālā signāla padevei no ārējas aparatūras, kas 
pievienota attiecīgajai AV ligzdai. 

IR-IN 
Ārēja infrasarkano staru uztvērēja pievienošanai, 
to izmantojot mājas videosistēmā, gadījumā, ja 
ekrāns aizsedz televizora infrasarkano staru uztvērēju. 

P1 BtB P2 
Izmantošanai tikai viesnīcu sistēmās. 

AV 3 
21 kontakta ligzda AV savienojumam ar papildu 
videoaparatūru. 

HDMI IN (A–B)
HDMI™ (High Definition Multimedia Interface — 
augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) ligzdas 
HDMI videoaparatūras vai datora pievienošanai. 
Avotus, kuri ir pievienoti šīm ligzdām, var reģistrēt 
jebkurā AV ligzdā. Ja ir pievienots paplašinātājs 
HDMI Expander, izmantojiet HDMI-B ligzdu. 
Atbalstītie formāti ir:  
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p un 1080i; 60 Hz: 
480i, 480p, 720p un 1080i 
Dators: 60 Hz: 640x480, 800x600, 1024x768 un 
1360x768

REAR 
Šīs divas ligzdas tiek izmantotas ārējo aizmugurējo 
skaļruņu pievienošanai telpiska skanējuma sistēmā.

FRONT 
Šīs divas ligzdas tiek izmantotas ārējo priekšējo 
skaļruņu pievienošanai telpiska skanējuma sistēmā. 

SUBWOOFER 
Ligzda, kas tiek izmantota, lai pievienotu saderīgu 
Bang & Olufsen zemfrekvences skaļruni vides 
skaņas iestatījumā. 

CINEMA CENTRE 
Ligzda ārēja centrālā skaļruņa pievienošanai mājas 
videosistēmā, piemēram, gadījumā, ja ekrāns aizsedz 
televizora skaļruni. 

PROJECTOR 
Projektora pievienošanai mājas videosistēmā. 

AV4 
VIDEO ... Ligzda videosignāla padevei. 
R–L … Ligzdas labā un kreisā kanāla audiosignāla 
padevei (audiosignālam no datora). Lai padotu 
digitālo audiosignālu, izmantojiet kādu no ligzdām 
DIGITAL AUDIO IN (A 1–A 4) un iestatiet to AV4 
savienojumu izvēlnē. 

Pr – Pb – Y 
Ārējas aparatūras pievienošanai. 

VGA
Savienojumam, lai dators uztvertu analoga formāta 
grafiskus attēlus. Tiek atbalstīti šādi izšķirtspējas 
parametri: 60 Hz; 640x480,800x600, 1024x768, 
1360x768 un 1280x720. 
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Instrukcijas papildinājumi 

HDTV iestatīšana 

Iestatījumi šajā izvēlnē attiecas uz datora 
iestatījumiem, izmantojot VGA ligzdu. 

BRIGHTNESS ... Attēla spilgtuma regulēšana. 
CONTRAST ... Attēla kontrasta līmeņa regulēšana. 
COLOUR ... Attēla krāsu piesātinājuma regulēšana. 
HOR. SIZE … Attēla platuma regulēšana. 
HOR. POSITION … Attēla novietojuma regulēšana 

horizontālajā plaknē. 
VERT. POSITION … Attēla novietojuma regulēšana 

vertikālajā plaknē. 

Ņemiet vērā, ka pēdējie trīs iestatījumi attiecas 
tikai uz to ekrāna izšķirtspējas režīmu, kurš ir 
ieslēgts iestatījumu veikšanas laikā.

Uztvērēja iestatīšana

Varat deaktivizēt TV uztvērēju, DVB uztvērēju 
vai abus. Ja deaktivizējat TV uztvērēju, 
pievienotu perifērijas ierīci var aktivizēt ar TV 
pogu. Ja deaktivizējat DVB uztvērēju, pievienotu 
perifērijas ierīci var aktivizēt ar DTV pogu. 

Iekšēja uztvērēja deaktivizēšana  
> Nospiediet pogu TV, lai ieslēgtu televizoru. 
> Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu izvēlni TV 

SETUP, un nospiediet pogu , lai izgaismotu 
izvēlnes elementu OPTIONS. 

> Nospiediet pogu GO, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, 
un nospiediet , lai izgaismotu izvēlnes elementu 
TUNER SETUP.

> Nospiediet pogu GO, lai atvērtu izvēlni TUNER 
SETUP. Izvēlnes elements TV TUNER jau ir 
izgaismots.

> Nospiediet  vai , lai pārslēgtu iestatījumu ON 
vai OFF.

> Nospiediet pogu , lai izgaismotu izvēlnes 
elementu DVB. 

> Nospiediet  vai , lai pārslēgtu iestatījumu ON 
vai OFF.

> Nospiediet pogu GO, lai saglabātu iestatījumus 
vai… 

> …nospiediet pogu EXIT, lai aizvērtu visas 
izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

Svarīgi! Ja esat pievienojis televizoram Bang & 
Olufsen cietā diska ierakstīšanas iekārtu, TV 
uztvērēju nav ieteicams deaktivizēt.

Liels teleteksts

Teleteksta lapas palielināšana 
> Nospiediet pogu TEXT, lai atvērtu teletekstu. 
> Nospiediet , lai izgaismoto kursoru pārvietotu 

uz izvēlnes elementu LARGE. 
> Nospiediet pogu GO, lai skatītu lapas augšdaļu, 

kas ir divkārtīgi pagarināta. Vēlreiz nospiediet 
pogu GO, lai skatītu lapas apakšdaļu.

> Nospiediet pogu GO, lai teleteksta lapu skatītu 
parastajā lielumā. 

Papildinformāciju sk. rokasgrāmatas nodaļā 
“Teleteksts”.

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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PIEZĪME. DVB funkcija ir pieejama tikai tādā 
gadījumā, ja televizorā ir uzstādīts papildus 
iegādājams DVB modulis. 



Izvēlne STAND ADJUSTMENT televizorā 
atšķiras no tās, kas attēlota instrukcijās. Ja 
sistēmā ir iekļauts motorizēts statīvs vai sienas 
kronšteins, pirmajā iestatīšanas reizē saņemsit 
aicinājumu kalibrēt motorizētās pagriešanas 
galējos stāvokļus. 

Piezīme. Motora funkcija nedarbojas, kamēr nav 
pabeigts tālāk aprakstītais kalibrēšanas process. 

Kad ekrānā ir atvērta izvēlne STAND 
ADJUSTMENT  
> Pārvietojiet kursoru uz izvēlnes elementu SET 

LEFTMOST POSITION un nospiediet , lai 
televizoru grieztu pa kreisi, līdz tas sasniedz 
stāvokli, kurā vēlaties apstādināt tā kustību. 

> Pārvietojiet kursoru uz izvēlnes elementu SET 
RIGHTMOST POSITION un nospiediet pogu ,lai 
televizoru grieztu pa labi, līdz tas sasniedz stāvokli, 
kurā vēlaties apstādināt tā kustību. 

> Nospiediet GO, lai saglabātu visus iestatījumus, 
kurus veicāt, izpildot iestatīšanu pirmajā 
lietošanas reizē. 

Tiek atvērta izvēlne STAND POSITIONS, un tagad 
var veikt to stāvokļu iepriekšēju iestatīšanu, kuros 
vēlaties, lai televizors tiktu pagriezts, kā aprakstīts 
instrukcijas 22. lpp. 

Statīva pielāgošana Automātiskais gaidīšanas režīms 

Instrukcijā aprakstītās gaidīšanas režīma 
opcijas ir mainītas. 
Reģistrējot televizora pierīci izvēlnē 
CONNECTIONS, var arī izvēlēties televizora 
pierīces režīma gaidīšanas režīma opcijas. Tas 
nozīmē, ka varat izvēlēties, vai pievienotajai 
televizora pierīcei ir automātiski jāieslēdzas 
gaidīšanas režīmā. 

Pieejamās opcijas ir šādas: 
OFF AT SOURCE CHANGE ... Televizora pierīce tiek 

ieslēgta, ja tiek izvēlēts šis iestatījums, un izslēgta, 
ja tiek izvēlēts cits avots.

OFF AT TV STANDBY ... Televizora pierīce tiek 
ieslēgta, ja tiek izvēlēts šis iestatījums, un izslēgta, 
ja tiek izslēgts televizors.

ALWAYS ON ... Televizora pierīce vienmēr ir ieslēgta 
un nekad netiek izslēgta.

MANUAL CONTROL ... Televizora pierīce netiek 
automātiski ieslēgta un izslēgta. To var ieslēgt 
un izslēgt manuāli, izmantojot Bang & Olufsen 
tālvadības pulti. 

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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>> Instrukcijas papildinājumi 

SMARTCARD 
Kartes ievietošanai, kas nodrošina piekļuvi 
digitālām programmām. 

CA 
Kartes un moduļa ievietošanai, kas nodrošina 
piekļuvi digitālās satelīttelevīzijas programmām. 

Modulim CA vienā pusē ir viena izvirzīta mala,  
bet otrā pusē — divas izvirzītas malas. Modulis ir 
jānovieto ar divām izvirzītajām malām uz augšu. 
Ievietojot karti, zeltītajai čipkartei ir jābūt vērstai 
prom no ekrāna.

Lai saņemtu papildinformāciju par karšu un moduļu 
saderību, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. 

Viedkaršu lasītājs un CA modulis 

CA MODULE

SMARTCARD

Tehniskie dati, īpašības un to lietojums var 
tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

3500009  0902 
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