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Ponuky na obrazovke

Tento dodatok obsahuje korekcie 

príručky a referenčnej príručky.

Hlavné korekcie sa týkajú Ponúk na 

obrazovke, ponuky CONNECTIONS  

a panelov zásuviek. 

Rozšírený systém ponúk on-screen pre televízor. Položky ponuky zobrazené sivou farbou označujú 
doplnkové funkcie, ktoré sa môžu ale nemusia nachádzať vo vašom systéme. 
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V porovnaní s referenčnou príručkou 

sa jedná o niekoľko korekcií ponuky 

CONNECTIONS. 

Ak k vášmu televízoru pripojíte ďalšie 

zariadenie, musíte ho registrovať  

v ponuke CONNECTIONS .

Korekcie ponuky CONNECTIONS

Registrácia ďalších zariadení

> Stlačením tlačidla TV zapnite televízor. 
> Stlačením MENU vyvoláte ponuku TV SETUP  

a stláčaním  zvýraznite položku OPTIONS. 
> Stlačením GO vyvoláte ponuku OPTIONS. 

Položka CONNECTIONS je už zvýraznená.
> Stlačením GO vyvoláte ponuku CONNECTIONS.
> Stláčaním  alebo  sa presúvate medzi 

rozličnými skupinami zásuviek: AV 1, AV 2, AV 3, 
AV 4, CAMERA, PROJECTOR* a HDMI 
EXPANDER**. 

> Stlačte GO, aby ste mohli registrovať pripojený 
výrobok ku zvýraznenej skupine zásuviek. 

> Stláčaním  alebo  sa presúvate medzi 
zásuvkami v skupine. 

> Stlačením  alebo  registrujete to, čo ste 
pripojili k zvýraznenej zásuvke. 

> Stlačením GO umožníte voľbu inej zásuvkovej 
skupiny. 

> Počas prvotného nastavenia, keď ste dokončili 
nastavenia, stlačením zeleného tlačidla 
konfiguráciu uložíte, inak ...

> ... stlačte GO, čím konfiguráciu uložíte.

*Predvolené nastavenie pre PROJECTOR je NO,  
ak nie je pripojený žiaden projektor.

**HDMI EXPANDER indikuje, či je HDMI Expander 
pripojený k televízoru cez zásuvku HDMI-B.

Ďalšia funkcia ponúk AV

HDTV je dostupné v ponukách AV 1–4. 
Informácie o možnostiach pre SOURCE, 
AUDIO SOCKET a IR SOCKET nájdete  
v referenčnej príručke na strane 66-67.

HDTV ... Ak zdroj pripojený do zásuvky AV 
prenáša HDTV, zvoľte, ktorá zásuvka sa používa 
pre HDTV. Máte tieto možnosti: NO, HDMI-A, 
HDMI-B***, YPbPr a VGA. 

***Ak je HDMI Expander nastavený na YES, 
možnosť HDMI-B je nahradená s HDMI-B1, 
HDMI-B2, HDMI-B3 a 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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POZNÁMKA! Názvy zdrojov STB(DTV) a STB(V.
AUX) sa zmenili na DTV a DTV2. 



Panel zásuviek vášho televízora vám 

umožňuje zapojenie vstupných 

signálnych káblov a množstva 

doplnkových zariadení, napríklad 

video rekordéra alebo pripojený 

hudobný systém Bang & Olufsen. 

Zariadenia, ktoré pripojíte do zásuviek 

musíte zaregistrovať v ponuke 

CONNECTIONS. Ďalšie informácie 

nájdete v referenčnej príručke na 

strane 14 a 40. 

Panely zásuviek

Zásuvkový panel jedna 

~ 
Pripojenie k elektrickej sieti. 

STAND 
Slúži na pripojenie motorizovaného stojana. 

AV 2 
21-pinová zásuvka pre AV pripojenie ďalšieho 
video zariadenia. 

AV 1 
21-pinové zásuvky na pripojenie prídavných  
video zariadení, ako je prehrávač DVD, jednotka 
set-top box, dekodér alebo rekordér. 

MASTER LINK
Zásuvka na pripojenie kompatibilného hudobného 
systému Bang & Olufsen. Táto zásuvka slúži tiež 
na prenos zvuku po dome prostredníctvom 
technológie BeoLink. 

LINK TV OUT
Zásuvka anténneho výstupu pre prenos 
videosignálu do ďalších miestností. 

TV IN
Vstupná anténna zásuvka pre externú anténu, 
alebo káblový TV rozvod. 

DVB
Vstupná anténna zásuvka pre digitálny televízny 
signál. Dostupné, iba ak je váš televízor vybavený 
doplnkovým modulom DVB.

CINEMA CONTROL
Ak je váš televízor vybavený doplnkovou funkciou 
Cinema Control, je možné ovládať napríklad 
projektorové plátno, svetlá a žalúzie pomocou 
diaľkového ovládača Bang & Olufsen. Viac informácií 
vám poskytne predajca produktov Bang & Olufsen.

POWER LINK CENTRE
Slúži na pripojenie stredného reproduktora, ako 
napríklad BeoLab 7-1. Ďalšie informácie o pripojení 
reproduktorov nájdete v príručke k reproduktorom. 

Zásuvkový panel jedna

Zásuvkový panel dva

IR CONTROL OUT 
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PROJECTOR

HDMI
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VIDEO

L

R

REAR FRONT 
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SURROUND SOUND SPEAKERS 

FRONT 

CINEMA 
CENTRE 

AV4

STAND 

AV 1

MASTER LINK 

POWER LINK  
CENTRE 

TV IN 

DVB 

CINEMA
CONTROLLINK TV OUT 

AV 2 
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Zásuvkový panel dva

DATA
Používa sa iba pri inštaláciách v hoteloch.

DVB DATA
Pre servisné účely. 

IR CONTROL OUT (C1 – C4)
Pre infračervené signály ovládania externých 
zariadení, pripojených k jednej zo zásuviek AV. 

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)
Pre digitálny zvukový vstup z externého zariadenia 
pripojeného k jednej zo zásuviek AV. 

IR-IN
Slúži na pripojenie externého IČ prijímača 
používaného v spojitosti s inštaláciami domáceho 
kina, keď plátno zakrýva IČ prijímač televízora. 

P1 BtB P2
Používa sa iba pri inštaláciách v hoteloch. 

AV 3 
21-pinová zásuvka pre AV pripojenie ďalšieho 
video zariadenia. 

HDMI IN (A–B)
HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) 
zásuvky pre pripojenie video zdroja HDMI alebo 
PC. Zdroje pripojené k týmto zásuvkám môžu byť 
registrované ku ktorejkoľvek zásuvkovej skupine 
AV. Ak je pripojený HDMI Expander, použite 
zásuvku HDMI-B. Podporované formáty sú:  
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
Obe zásuvky slúžia na pripojenie externých zadných 
reproduktorov v systéme priestorového zvuku.

FRONT
Obe zásuvky slúžia na pripojenie externých predných 
reproduktorov v systéme priestorového zvuku. 

SUBWOOFER
Zásuvka na pripojenie kompatibilného subwoofera 
Bang & Olufsen v systéme priestorového zvuku. 

CINEMA CENTRE
Zásuvka, ktorá slúži na pripojenie externého 
stredného reproduktora v systéme domáceho kina, 
napríklad ak plátno zakrýva reproduktor televízora. 

PROJECTOR
Slúži na pripojenie projektora v inštalácii 
domáceho kina. 

AV4 
VIDEO ... Pre pripojenie video signálu. 
R–L … Pravý a ľavý signál s linkovou úrovňou  
(pre zvuk z PC). Ak chcete pripojiť digitálny zvuk, 
použite jednu zo zásuviek DIGITAL AUDIO IN  
(A 1 – A 4) a nastavte ju v ponuke pripojenia AV4 
(AV4 Connections). 

Pr – Pb – Y 
Slúži na pripojenie externého zariadenia. 

VGA
Pripojenie počítača pre príjem analógovej grafiky. 
Podporuje nasledovné rozlíšenia: 60 Hz; 
640 x 480,800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768  
a 1280 x 720. 
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Doplnenia v referenčnej príručke

Nastavenie HDTV

Nastavenia, ktoré uskutočníte v tejto ponuke 
sa vzťahujú na nastavenie PC používajúce 
zásuvku VGA. 

BRIGHTNESS … Nastavenie jasu obrazu. 
CONTRAST … Nastavenie úrovne kontrastu v obraze. 
COLOUR … Nastavenie intenzity farieb v obraze. 
HOR. SIZE … Nastavuje šírku obrazu. 
HOR. POSITION … Nastavuje polohu obrazu 

horizontálne. 
VERT. POSITION … Nastavuje polohu obrazu 

vertikálne. 

Všimnite si, že posledné štyri nastavenia sa 
vzťahujú iba na rozlíšenie obrazovky, ktoré je 
zapnuté v čase, keď nastavenia nastavujete.

Nastavenie ladenia 

Môžete vypnúť buď ladenie TV, ladenie DVB 
alebo oboje. Ak vypnete ladenie TV, môžete 
pomocou tlačidla TV aktivovať pripojenú 
periférnu jednotku. Ak vypnete ladenie DVB, 
môžete pomocou tlačidla DTV aktivovať 
pripojenú periférnu jednotku. 

Ak chcete vypnúť vnútorné ladenie …  
> Stlačením tlačidla TV  zapnite televízor. 
> Stlačením MENU vyvoláte ponuku TV SETUP  

a stláčaním  zvýraznite položku OPTIONS. 
> Stlačením GO vyvoláte ponuku OPTIONS  

a stláčaním  zvýrazníte položku TUNER SETUP.
> Stlačením GO vyvoláte ponuku TUNER SETUP, 

položka TV TUNER je už zvýraznená.
> Stlačením tlačidla  alebo  sa prepnete medzi 

nastavením ON (zapnúť) alebo OFF (vypnúť).
> Stláčaním  zvýraznite položku DVB. 
> Stlačením tlačidla  alebo  sa prepnete medzi 

nastavením ON (zapnúť) alebo OFF (vypnúť).
> Stlačením GO nastavenie uložíte, alebo … 
> … stlačením tlačidla EXIT ukončite všetky 

ponuky bez uloženia.

Dôležité! Ak máte k vášmu televízoru pripojený 
rekordér Bang & Olufsen s pevným diskom 
odporúčame, aby ste ladenie TV nevypínali.

Zväčšenie teletextu

Zväčšenie stránky teletextu … 
> Stlačte TEXT, čím vyvoláte teletext. 
> Stláčajte  a presuňte zvýraznený kurzor na 

LARGE. 
> Stlačte GO a zobrazíte hornú časť stránky  

s dvojnásobnou výškou. Znova stlačte GO  
a zobrazíte spodnú časť stránky.

> Stlačte GO a vrátite stránku teletextu na 
normálnu veľkosť. 

Ďalšie informácie nájdete v príručke v kapitole 
„Teletext“.

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! DVB je dostupné, iba ak je váš 
televízor vybavený doplnkovým modulom DVB. 



V porovnaní s referenčnou príručkou sa ponuka 
STAND ADJUSTMENT vo vašom televízore líši. 
Počas prvotnej inštalácie, a ak vaša inštalácia 
obsahuje motorizovaný stojan alebo nástenný 
držiak, budete vyzvaný na kalibráciu krajných 
polôh motorizovaného pohybu. 

Poznámka! Motorizovaná funkcia nebude fungovať, 
pokým nedokončíte kalibračný proces popísaný 
nižšie! 

Keď sa objaví ponuka STAND ADJUSTMENT … 
> Presuňte sa na položku SET LEFTMOST 

POSITION a stlačte  čím sa televízor otáča 
doľava, kým nedosiahne polohu, ktorou chcete 
pohyb ohraničiť. 

> Presuňte sa na položku SET RIGHTMOST 
POSITION a stlačte , čím televízor otáčate 
doprava, kým nedosiahne polohu, ktorou 
chcete pohyb obmedziť. 

> Stlačením GO uložíte všetky nastavenia, ktoré 
ste previedli počas prvotného nastavenia. 

Objaví sa ponuka STAND POSITIONS a teraz 
môžete nastaviť vaše preferované predvolené 
polohy, do ktorých sa má televízor otáčať - tak 
ako je to opísané v referenčnej príručke na strane 22. 

Nastavenia stojana Automatický pohotovostný režim

Možnosti pohotovostného režimu sa  
v porovnaní s referenčnou príručkou zmenili. 
Keď zaregistrujete set-top box v ponuke 
CONNECTIONS, môžete pre váš set-top box 
takisto zvoliť možnosti pohotovostného 
režimu. To znamená, že môžete zvoliť, či 
pripojený set-top box má automaticky prejsť 
do pohotovostného režimu. 

Máte tieto možnosti: 
OFF AT SOURCE CHANGE … Zvolením zapnete 

set-top box a vypnete ho, keď vyberiete iný zdroj.
OFF AT TV STANDBY … Zvolením zapnete set-top 

box a vypnete ho, keď vypnete televízor.
ALWAYS ON … Set-top box je vždy zapnutý, nikdy 

sa nevypne.
MANUAL CONTROL … Set-top box sa nezapína  

a nevypína automaticky. Zapnete a vypnete ho 
manuálne pomocou diaľkového ovládača 
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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>> Doplnenia v referenčnej príručke

SMARTCARD 
Slúži na vloženie karty pre prístup k digitálnym 
programom. 

CA 
Slúži na vloženie karty a modulu pre prístup  
k digitálnym satelitným programom. 

Modul CA má jednu vystupujúcu hranu na jednej 
strane a dve vystupujúce hrany na druhej strane. 
Strana s dvoma výstupkami by mala smerovať 
nahor. Pri vkladaní karty by zlatý čip mal smerovať 
od obrazovky.

Ďalšie informácie o kompatibilných kombináciách 
karty a modulu získate u vášho predajcu Bang & 
Olufsen. 

Čítačka Smart Card a modul CA

CA MODULE

SMARTCARD

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia 
môžu byť bez upozornenia zmenené.

3500012  0902 
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