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Menu ekranowe

Państwa telewizor został wyposażony 

w nowe oprogramowanie oraz 

podzespoły. W wyniku tego 

dostępne stały się nowe funkcje  

oraz opcje, które zostały opisane  

w niniejszym dodatku. W niniejszym 

dodatku opisano jedynie główne 

różnice w porównaniu z zawartością 

oryginalnej Instrukcji dołączonej do 

telewizora.

Główne różnice dotyczą menu 

ekranowych oraz ich układu.

Rozszerzony system menu ekranowych dla telewizora. Wyszarzone pozycje menu są elementami 
opcjonalnymi, które mogą nie być dostępne w danym systemie.

TUNING 

 EDIT CHANNELS 

 ADD CHANNELS 

 AUTO TUNING 

 MANUAL TUNING 

  FREQUENCY 

  CHANNEL NO 

  NAME 

  FINE TUNE 

  DECODER 

  TV SYSTEM 

  SOUND 

SLEEP TIMER

PLAY TIMER 

 TIMER ON/OFF 

CONNECTIONS 

 AV1–AV4 

 HDMI EXPANDER 

 LINK TUNING 

  FREQUENCY 

  TV SYSTEM

  MODULATOR 

TUNER SETUP

 TV TUNER 

 DVB-HD

 

SOUND 

 ADJUSTMENT 

 SPEAKER TYPES 

 SPEAKER DISTANCE 

 SPEAKER LEVEL 

 SOUND SYSTEM 

PICTURE 

 BRIGHTNESS 

 CONTRAST 

 COLOUR 

 TINT 

 SIZE 

 HOR. SIZE 

 VERT. SIZE 

 HOR. POSITION 

 VERT. POSITION 

 

MENU LANGUAGE 

 DANSK 

 DEUTSCH 

 ENGLISH 

 ESPAÑOL 

 FRANÇAIS 

 ITALIANO 

 NEDERLANDS 

 SVENSKA 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
bez powiadomienia danych technicznych 
urządzenia, sposobu jego obsługi oraz 
dostępnych w nim funkcji.



Państwa telewizor został wyposażony 

w nowe funkcje. 

Ogólne informacje na temat obsługi 

urządzeń za pomocą pilota znajdują 

się w instrukcji obsługi dołączonej do 

pilota zdalnego sterowania.

Nowe funkcje dostępne w telewizorze

Czarne menu

Zmianie uległ kolor oraz umiejscowienie 
menu w telewizorze. Menu mają obecnie 
czarne tło i zostały przesunięte ze środka 
ekranu do jego lewej krawędzi. 

Zamiast czarnych pasków po każdej stronie 
wyświetlany jest teraz obraz na prawo od 
menu.

Sleep Timer

Istnieje możliwość ustawienia funkcji czasowej 
Sleep Timer, która wyłączy telewizor po 
upływie określonego czasu.

Aby włączyć funkcję Sleep Timer za pomocą pilota 
Beo4 … 
> Naciskaj przycisk LIST aż to wyświetlenia 

komunikatu SLEEP.*1 
> Naciskaj przycisk GO, aby dokonać wyboru. 

Aby wyłączyć funkcję Sleep Timer za pomocą 
pilota Beo4 … 
> Naciskaj przycisk LIST aż to wyświetlenia 

komunikatu SLEEP.*1 
> Naciskaj przycisk GO aż do wyświetlenia na 

ekranie telewizora komunikatu OFF.

Aby włączyć funkcję Sleep Timer przy pomocy 
menu telewizora … 
> Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu  

TV SETUP, a następnie naciśnij przycisk ,  
aby podświetlić opcję SLEEP TIMER  

> Naciśnij przycisk GO, aby wywołać menu  
SLEEP TIMER. 

> Naciskaj przycisk GO, aby dokonać wyboru.

Aby wyłączyć funkcję Sleep Timer przy pomocy 
menu telewizora …
> Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu  

TV SETUP, a następnie naciśnij przycisk ,  
aby podświetlić opcję SLEEP TIMER 

> Naciśnij przycisk GO, aby wywołać menu  
SLEEP TIMER. 

> Naciskaj przycisk GO aż do wyświetlenia na 
ekranie telewizora komunikatu OFF.

TV SETUP

TUNING 

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

SOUND
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MENU LANGUAGE
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1* Aby wyświetlić komunikat SLEEP na pilocie 
Beo4 trzeba wcześniej dodać tę opcję do listy 
funkcji pilota. Jeśli opcja SLEEP jest niedostępna 
na pilocie, należy skorzystać z menu telewizora.



>> Nowe funkcje dostępne w telewizorze 

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych 
źródeł HDMI. W dowolnym momencie można 
włączyć lub wyłączyć ekspander HDMI 
podłączony do gniazda HDMI-B. 

Jeśli w menu CONNECTIONS dla opcji HDMI 
EXPANDER zostanie ustawiona wartość YES, 
opcja HDMI-B w menu AV zostanie 
zastąpiona opcjami B1, B2, B3 oraz B4.

Zmianie uległy źródła w menu AV1–4. 

SOURCE … Ta opcja umożliwia wybór podłączonego 
źródła. Wybrana opcja pokazuje, który przycisk 
pilota zdalnego sterowania włącza źródło. Na 
przykład, źródło zarejestrowane jako V.MEM 
jest włączane po naciśnięciu przycisku V.MEM.  

 V.MEM … Jeśli podłączyłeś magnetowid Bang & 
Olufsen lub jakikolwiek inny magnetowid. 

 DVD … Jeśli podłączyłeś odtwarzacz lub 
nagrywarkę DVD. 

 DVD2 … Jeśli podłączyłeś odtwarzacz lub 
nagrywarkę DVD.

 TV … Jeśli podłączyłeś urządzenie STB 
zarejestrowane jako TV. 

 DTV … Jeśli podłączyłeś urządzenie STB 
zarejestrowane jako DTV. 

 DTV2 (V.AUX) … Jeśli podłączyłeś urządzenie 
STB lub inny sprzęt zarejestrowany jako DTV2.

 V.AUX2 … Jeśli podłączyłeś konsolę do gier.
 DECODER… Jeśli podłączyłeś dekoder. 
 PC ... jeśli podłączyłeś komputer osobisty.
 NONE … Jeśli nie podłączyłeś żadnych urządzeń.

Magnetowid Bang & Olufsen należy podłączyć do 
gniazda AV4.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 
‘Konfiguracja tunera’ w instrukcji obsługi 
dołączonej do telewizora BeoVision.

HDMI Expander Źródła AV1–4

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING
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Rejestracja dodatkowych urządzeń

Wszelkie dodatkowe urządzenia podłączone 
do telewizora należy zarejestrować w menu 
CONNECTIONS.

> Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać menu  
TV SETUP.

> Naciśnij przycisk , aby podświetlić opcję 
CONNECTIONS.

> Naciśnij przycisk GO, aby wywołać menu 
CONNECTIONS. 

> Naciśnij przycisk  lub , aby przewinąć 
poszczególne grupy gniazd: AV1, AV2, AV3  
oraz AV4.

> Naciśnij przycisk GO, aby przypisać podłączone 
urządzenie do podświetlonej grupy gniazd.

> Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać gniazdo 
w danej grupie. 

> Naciśnij przycisk  lub , aby zarejestrować 
urządzenie podłączone do podświetlonego 
gniazda, a następnie naciśnij przycisk GO. 

> Naciśnij przycisk  lub , aby poruszać się 
pomiędzy różnymi modelami. 

> Naciśnij przycisk  lub , aby poruszać się 
pomiędzy różnymi typami sprzętu. 

> Naciśnij przycisk GO, aby zapisać wybór.  
Po wybraniu urządzenia STB zostanie 
wyświetlone menu STANDBY OPTIONS.

Naciśnij przycisk STOP, aby powrócić do 
poprzedniego menu lub naciśnij przycisk EXIT,  
aby bezpośrednio wyjść ze wszystkich menu.

SET-TOP BOX

NOKIA 9800S/02S  1
NOKIA D-BOX II 2
PACE DTR 739-IM 3
PHILIPS DTX627x 4
PACE DSR600 5
SKY DIGITAL 6
CANALdig DK/S/N 7
CANALdigItal I 8
CANALdigital 9
CANALdigital E 10
CANALdigital B+ 11
LYON 1250/97 12
TRIAX DVB655 13
HUMAX VACI 28349 14
SAGEM D-BOX 15
KATHREIN 515/30 16
THOMSON DTI35x 17
ASTON XENA 1600 18

other dvd

store

DVD PLAYER/RECORDER

PANASONIC DVD+R  1
PANASONIC DVD+R 2
SAMSUNG D-647R 3
SONY M358-2R 4
SONY M400-RX 5

stb vmem

store
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Aby przełączać pomiędzy źródłami, naciśnij 
przycisk  lub .
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