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Īpašie norādījumi 
– Pārliecinieties, vai izstrādājums ir uzstādīts, 

novietots un pievienots atbilstoši šīs 
rokasgrāmatas norādījumiem. 

– Novietojiet izstrādājumu uz stingras un stabilas 
virsmas. Lai novērstu risku gūt traumas, 
izmantojiet tikai Bang & Olufsen apstiprinātus 
statīvus un sienas kronšteinus. 

–  Nenovietojiet uz izstrādājuma nekādus 
priekšmetus. 

– Nepakļaujiet izstrādājumu liela mitruma, lietus 
vai karstuma avotu ietekmei. 

– Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai sausās 
telpās. Lietošana ir paredzēta temperatūras 
diapazonā 10–35 ºC (50–95 ºF) un vietās, kas 
neatrodas augstāk par 1500 m (5000 pēdām) 
virs jūras līmeņa. 

– Nenovietojiet televizoru tiešā saules gaismā, jo 
tā var tikt samazināta tālvadības pults uztvērēja 
jutība. 

– Ap izstrādājumu atstājiet pietiekami daudz 
vietas ventilācijai. 

–  Nepievienojiet nevienu sistēmas izstrādājumu 
strāvai, kamēr neesat savienojis visus kabeļus. 

– Nemēģiniet atvērt izstrādājumu. Šādas darbības 
drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes 
darbinieks. 

– Izstrādājumu pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot 
to no kontaktligzdas. 



Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par Bang & Olufsen 

izstrādājuma lietošanu ikdienā un ārējā aprīkojuma pievienošanu 

un lietošanu. Ceram, ka tirgotājs piegādās, uzstādīs un iestatīs 

izstrādājumu. 

Papildinformācija un biežāk uzdotie jautājumi par izstrādājumu 

atrodami Bang & Olufsen vietnē www.bang-olufsen.com. 

Projektējot un radot Bang & Olufsen izstrādājumus, rūpīgi tiek 

izvērtētas lietotāja vajadzības. Tādēļ, lūdzu, veltiet laiku, lai 

pastāstītu mums par savu pieredzi, lietojot šo izstrādājumu. 

Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet vietni: 
 www.bang-olufsen.com 

rakstiet: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

vai sūtiet faksu: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 39 11 (fakss) 

Godātais pircēj! 

3510362 0903 

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt 
mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. 
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Tālvadības pults lietošana 

Televizoru var lietot, izmantojot Beo5 

vai Beo4. Šajā rokasgrāmatā sniegtās 

norādes ir paredzētas Beo5. 

Noderīgi padomi 
1*Pogas 

2*Krāsu pogas 
Faktiskā zona 
Izvēles pogas  

Gaiši pelēkās pogas norāda, ka jānospiež uz teksta displejā. Tumši pelēkās pogas norāda,  
ka jānospiež ierīces poga. 
Lai aktivizētu krāsu pogu, nospiediet ripu blakus krāsai. 
Norāda faktisko zonu ar to pašu nosaukumu, kāds tas bija iestatīšanas laikā. 
Atkarībā no aktivizētā avota ekrānā tiek parādītas dažādas izvēles pogas. Lai aktivizētu funkciju, 
pieskarieties ekrānam. 

3*Apzīmētās pogas iestatīšanas laikā var rekonfigurēt. Sk. 47. lpp. 

Rekonfigurācija: 

Demonstrēšanas sākšana 

Pārvietošanās pa kanāliem vai ierakstiem 
Lai veiktu nepārtrauktu darbību, nospiediet un turiet 
nospiestu pogu 

Pārvietošanās pa ekrāna izvēlnēm 

Gaidīšanas režīms 

Meklēšana uz priekšu vai atpakaļ 
Ieraksti 

Pāriešana uz augstāka līmeņa izvēlnēm vai 
nospiediet vienreiz, lai demonstrēšanu apturētu,  
un divreiz — lai pārtrauktu 

Izvēles poga, pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos*
1

Ieslēdziet avotu vai izvēlieties funkciju 

Nospiediet centrālo pogu, lai apstiprinātu un 
saglabātu iestatījumus 

Pagrieziet, lai pielāgotu skaļuma līmeni 
Lai izslēgtu skaņu, ātri pagrieziet pretēji 
pulksteņrādītāja kustības virzienam 

SCENE pogu, piemēram, Zones vai Speaker, 
izsaukšana 
Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz 

No krāsām atkarīgu funkciju izvēle*
2
 

Nospiediet skaļuma regulēšanas ripu blakus krāsai 

Ciparu izsaukšana, lai izvēlētos kanālu vai ierakstu 
Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz 

Atgriešanās iepriekšējos Beo5 displejos 

No krāsām atkarīgu funkciju izvēle 

Skaņas noregulēšana 
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogas vidu 

Beo4 displejā tiek rādīts aktivizētais avots vai funkcija 

Iestatījumu apstiprināšana un saglabāšana un ieraksta 
demonstrēšanas sākšana 

Meklēšana uz priekšu vai atpakaļ vai pārvietošanās izvēlnēs 

Pāriešana uz augstāka līmeņa izvēlnēm vai nospiediet vienreiz, 
lai demonstrēšanu apturētu, un divreiz — lai pārtrauktu 

Cietā diska ierakstīšanas iekārtas ieslēgšana

Gaidīšanas režīms 

Kanālu izvēle un datu ievadīšana ekrāna izvēlnēs 

Pārvietošanās pa kanāliem vai izvēlnēm 
Lai veiktu nepārtrauktu darbību, nospiediet un turiet nospiestu pogu 

Papildu pogu parādīšana pultī Beo4 
Lai mainītu pogas, nospiediet vēlreiz 

Televizora ieslēgšana*
3
 

Pilnībā iziet no izvēlnēm 

Lai sāktu ierakstīšanu, divas reizes nospiediet pogu 

Teleteksta ieslēgšana 

Aktīvā avota galvenās izvēlnes izsaukšana 

Izvēļņu aizvēršana 

PIEZĪME! Vispārīgu informāciju par 
tālvadības pults lietošanu skatiet 
tālvadības pults lietotāja rokasgrāmatā. 

Beo5 lietošana Beo4 lietošana 
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a Skatieties, ierakstiet vai saglabājiet filmas un klausieties dažādus  

avotus, piemēram, papildu cietā diska ierakstīšanas iekārtu,  

pievienoto televizora pierīci vai mūzikas centru. 

Informācija par izvēlēto avotu ir redzama 
ekrāna augšdaļā. Ekrāna izvēlnes nodrošina 
iespēju pielāgot iestatījumus. 

Rādījumi un izvēlnes 

Ievads 

Izvēlnes parādīšana Televizora zonas 
izvēlēšanās

Televizora ieslēgšana Cietā diska 
ierakstīšanas 
iekārtas 
ieslēgšana 

vai 

Izvēlnei atrodoties ekrānā, varat pāriet uz 
vajadzīgajiem izvēlnes elementiem, atvērt 
iestatījumus vai ievadīt datus. 

Pārvietojieties izvēlnē 
Opcijas/ 
iestatījuma 
izvēle

Datu ievadīšana Apakšizvēlnes 
izsaukšana/ 
iestatījuma 
saglabāšana

Opcijas izvēle Izvēļņu 
aizvēršana*
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Svarīgi – papildinformāciju skatiet: www.bang-olufsen.com 
Tālvadības pults Šajā rokasgrāmatā norādījumi galvenokārt ir paredzēti tālvadības 

pultij Beo5, bet televizora vadībai var izmantot arī tālvadības pulti 
Beo4. Šīs rokasgrāmatas salocītajā lapā ir atrodams Beo5 un Beo4 
pogu pārskats. Vispārīgu informāciju par tālvadības pults lietošanu 
skatiet tālvadības pults lietotāja rokasgrāmatā. 

4* PIEZĪME. Lai pārietu atpakaļ uz augstāka 
līmeņa izvēlnēm, nospiediet pogu STOP. 

… TV V.MEM Menu

+ 0–9 GO BACK

TV SETUP

TUNING

PLAY TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 select

3

Izvēlnes nosaukums 

Izvēlnes opcijas 

Informācijas lauks 



Televīzijas skatīšanās 

Televīzijas kanāla izvēle pēc numura vai pārslēgšanās uz citu 

kanālu vai avotu. Skaļuma pielāgošana, skaņas veida vai 

valodas maiņa un televizora pagriešana. 

Noderīgi padomi 
1* Tūlītēja ierakstīšana 

Funkcija Automatic Colour 
Management 

Jaunu ierakstīšanu nevar sākt, kamēr nav pabeigta iepriekšējā vai papildu cietais disks ir pilns ar 
aizsargātiem ierakstiem. Nevar skatīties arī vienu televizora pierīces pārraidi, ja notiek citas 
pārraides ierakstīšana. 
Funkcija Automatic Colour Management aptuveni ik pēc 100 stundu ilgas lietošanas automātiski 
kompensē krāsu izmaiņas ekrānā. Kalibrēšanas laikā neizslēdziet sistēmu un neatvienojiet to  
no strāvas avota. 

Beo5 lietošana 

Televizora pagriešana 

Tūlītēja ierakstīšana 

Televizora ieslēgšana 

Televizora izslēgšana 

Lai šīs funkcijas izmantotu, 
aktivizējiet televizora avotu 

Automātiskā krāsu kalibrēšana var sākties 
automātiski. 

Skaļuma noregulēšana 

Otra avota skatīšanās
Ekrāna sadalīšana, lai vienlaikus skatītos divus 
avotus. 

Televīzijas kanālu saraksta izsaukšana 

Ierakstīšanas laikā var skatīties citu ierakstu, 
avotu vai TV kanālu.*

1
 

TV kanāla izvēle

TV CHANNEL LIST

CNN 1

… 2
DISCOVER 3
CWNBC 4
BBCWORLD 5
… 6
… 7
… 8
SUPER CH 9
… 10
CRIME TV 11
CINEMA 12
… 13
MOVIE NW 14
… 15
… 16
… 17
… 18

more select

4

Kanāla nosaukums 

Kanāla numurs 

Norāda, ka sarakstā ir vairāk kanālu



Otrs avots

2* Televizora 
pozīcijas

Var izsaukt divus video avotus. Izmnatojot pogu Swap, var apmainīt 
vietām kreisajā un labajā pusē esošos attēlus. Nospiežot pogu BACK, 
jūs izejat no funkcijas un pārvietojaties uz avotu kreisajā pusē. Var arī 
izvēlēties avotu, uz kuru pārvietoties. Informāciju par HDMI avotiem 
sk. arī 50. lpp. 
Iestatījums Position 1 atbilst galējam stāvoklim pa kreisi, bet iestatījums 
Position 9 — galējam stāvoklim pa labi.
 

Beo4 lietošana 

Nospiediet Izvēlieties 
STAND 

Skaļuma noregulēšana. Lai izslēgtu 
skaņu, ātri pagrieziet pretēji 
pulksteņrādītāja kustības virzienam 

Skaļuma 
noregulēšana 

Lai izslēgtu skaņu, 
nospiediet pogas vidu 

Izvēlieties 
P-AND-P 

Nospiediet Attēlu apmainīšana 
vietām 

Izvēlieties 
avotu 

Izvēlieties 
avotu 

Ierakstīšanas sākšana Ierakstīšanas pārtraukšana 

Nospiediet 

Nospiediet Nospiediet 

Turiet, lai 
atvērtu 
kanālu 
sarakstu 

Izvēlieties kanālu Izvēlieties 
lapu 

Apstipriniet

vai 

Aktivizējiet 
numurus 

Izvēlieties Izvēlieties 
kanālu 

vai vai 
Izvēlieties Izvēlieties 

kanālu 

Turiet, lai 
aktivizētu 

Izvēlieties lapu vai kanālu un 
apstipriniet 

Pagriežot ripu jebkurā virzienā,  
atkal ieslēdziet skaņu. 

Nospiediet divreiz, lai sāktu Nospiediet 
divreiz, lai 
pārtrauktu 

vai vai 
Nospiediet Pagrieziet televizoru 

vai 
Pagrieziet 
televizoru 

Attēlu 
apmainīšana 
vietām 

vai 

pozīcijas izvēlēšanās*.2 pozīcijas 
izvēlēšanās *.2

Iepriekšējā kanāla 
izvēlēšanās 

Iepriekšējais 
kanāls 

PIEZĪME. Lai lietotu statīva funkciju, statīvs 
vispirms jākalibrē, sk. 53. lpp. Lai iepriekš 
iestatītu pozīcijas, kurās televizoru pagriezt, 
sk. 56. lpp. 

Nospiediet 

TV TV

+ 0–9 

+ 0–9 

Record Record RECORD STOP 

Stand  Turn Turn 
Position 

1…9 LIST 

0–9  

1–9  

P-and-P DVD Swap LIST DVD 0 

STOP STOP 

Previous 0 
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Teleteksts 

Izmantojiet teletekstu, izmantojot izvēļņu joslu teleteksta 

lappuses augšā vai Beo5 bultiņu pogas. 

Terminu saraksts 
Beo5 teleteksta 

punkts
1* Teleteksta 
pakalpojums 
MEMO lapas 

Liels teleteksts

Izmantojot Beo5 iekšējās bultiņu pogas, teleteksta lapā var pārvietoties pa lapu atsaucēm. Pārvietojieties uz 
lapu ar atsauci, nospiežot centrālo pogu un atpakaļ — nospiežot pogu BACK. 
Katrs kanāls nodrošina savu teleteksta pakalpojumu. Vienkārši pārvietojieties pa dažādu kanālu teleteksta lapām. 

Lai ātri piekļūtu teleteksta lapai, saglabājiet to sadaļā MEMO. 
Lai palielinātu teleteksta lapas izmēru, izsauciet teletekstu, izvēļņu joslā pārejiet uz LARGE un atkārtoti 
nospiediet centrālo pogu, lai izvēlētos augšējo lapas daļu, apakšējo lapas daļu un normālu lapas izmēru. 

Aktivizējiet teletekstu, lai lietotu šīs 
funkcijas

MEMO lapas skatīšana 

MEMO lapu izveidošana 

Slēpto ziņojumu skatīšana 

Teleteksta sākšana 

Iziešana no teleteksta 

Apakšlapu nomaiņas apturēšana 

MEMO lapas dzēšana 

Iziešana no teleteksta funkcijas. 

Teleteksta pakalpojuma maiņa*1 
Piekļuve citu raidītāju 

u.c. teleteksta lapām. 

Piekļuve teleteksta sākuma lapai. 

Sadaļā MEMO katram televīzijas kanāla teleteksta 
pakalpojumam ir pieejamas deviņas lapas.*

2
 

Pārvietošanās uz lapām 
Piekļuve vēlamajām teleteksta lapām. 

Beo5 lietošana 

MEMO ir pieejams, ja ir saglabātas MEMO lapas. 

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

6

Raidītāja maiņa 

Faktiskā lapa

Apakšlapu nomaiņas 
apturēšana 

Bulta norāda, ka pieejamas papildu 
opcijas. Slēptā teksta atklāšana REVEAL 

un iestatījumu veikšana SETUP



2* Teleteksta subtitri

Divekrāns 

Ja vēlaties, lai noteiktā kanālā pieejamie teleteksta subtitri būtu 
redzami automātiski, saglabājiet teleteksta subtitrus kā sadaļas 
MEMO 9. lapu. 
Ja nospiežat Text, kad ir aktivizēts teleteksts, televizors tiek 
pārslēgts no divu ekrānu režīma uz pilnekrāna režīmu un pretēji. 

PIEZĪME! Ja šis televizors ir savienots ar citu 
televizoru, izmantojot kabeli Master Link, 
sadaļā MEMO saglabātās lapas šajos 
televizoros netiek koplietotas. Sadaļā 
MEMO saglabātās lapas katrā tīklam 
pievienotajā televizorā jāsaglabā manuāli. 

Pārvietošanās uz  
CHANNEL vai MEMO

Nomaiņas 
apturēšana

Nomaiņas 
apturēšana 

Pārvietošanās 
uz REVEAL

Pārvietošanās uz REVEAL 

Pārvietošanās 
uz SETUP 

Apstipriniet Apstipriniet 

Nospiediet Lai mainītu ekrāna režīmu,  
nospiediet vairākas reizes 

Nospiediet Nospiediet 

Pārvietojieties uz CHANNEL  
vai MEMO un CHANNEL 

Kanālu 
saraksta 
izsaukšana

Apstipriniet 

Pārvietojieties 
uz PAGE

Izvēlieties 
lapu 

Izvēlieties 
lapu 

vai vai 
Izvēlieties 
lapu 

Pārvietojieties 
uz PAGE un 
izvēlieties 

Pārvietojieties uz 
CHANNEL vai MEMO 
un CHANNEL 

Pārvietojieties 
uz HALT

Pārvietojieties 
uz SETUP 

Apstipriniet 
un saglabājiet 

MEMO lapas 
izvēlēšanās 

Nospiediet, 
izvēlieties kanālu 
un apstipriniet 

Pārejiet uz alfabētiskā 
rādītāja lapām (100, 200, 
300 utt.). 

Alfabētiskā 
rādītāja 
lapas 

Izvēlieties 
kanālu 

vai 
Nospiediet Izvēlieties apakšlapu 

vai 

Nomaiņas 
atsākšana 

Izvēlieties apakšlapu un 
atsāciet nomaiņu

vai 

Apstipriniet Izvēlieties 
lapu 

Saglabājiet 
skatāmo 
lapu 

Pārvietošanās 
uz BACK 

Apstipriniet Izvēlieties 
lapu 

Pārvietojieties uz 
CHANNEL vai MEMO 

Izvēlieties MEMO lapu 

Pārvietošanās 
uz SETUP 

Apstipriniet Izvēlieties MEMO lapu Nospiediet Dzēšana Pārvietojieties 
uz SETUP

No-
spie-
diet

Izvēlieties 
lapu 

Nospiediet 
divreiz  

Beo4 lietošana 

Text TEXT

0–9 0–9  

STOP 0–9 STOP 0–9  

0–9 

BACK EXIT 

0–9  
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HDR — apturēšana un demonstrēšana 
no atmiņas 

Skatāmās pārraides apturēšana, demonstrēšana no atmiņas 

un atsākšana ar papildu cietā diska ierakstīšanas iekārtu. 

Kamēr notiek demonstrēšana no atmiņas, televizors turpina 

saglabāt pārraidi, tāpēc jūs noteikti to redzēsit pilnībā. 

Terminu saraksts 
Demonstrēšana no 

atmiņas 

Demonstrēšana no 
atmiņas palēninātā 

režīmā
Atmiņas bufera 

saglabāšana

Ja televizors ieraksta citu pārraidi vai kopē ierakstu, pārraidi nevar apturēt vai demonstrēt no atmiņas, kā arī 
nevar apturēt vai demonstrēt no atmiņas pārraides, kuras pret kopēšanu aizsargā korporācija Macrovision.  
Ja televīzijas pārraides skatīšanās ir apturēta uz trīs stundām, televizors automātiski sāk demonstrēšanu no 
atmiņas no vietas, kurā pārraides skatīšanās tika pārtraukta. 
Demonstrēt atpakaļgaitā palēnināti nav iespējams. 

Atmiņas bufera satura kopēšana HARD DISC CONTENT sarakstā. Televizoru izslēdzot, saturs pirms ierakstīšanas 
sākuma laika tiek izdzēsts. 

Skatāmais kanāls tiek saglabāts 
trīs stundu ilgā atmiņas buferī. 

Tīšana atpakaļ vai uz priekšu 

Pāriešana uz priekšu vai atpakaļ 

Pāriešana uz noteiktu punktu 

Apturēšana 

Pāriešana uz tiešo pārraidi vai 
demonstrēšanas no atmiņas režīmu 

Nospiediet pogu vēlreiz, lai mainītu ātrumu. 

Bufera satura demonstrēšanas no atmiņas 
apturēšana. 

Demonstrēšanas no atmiņas apturēšana

Atmiņas bufera saglabāšana
Saglabājiet bufera saturu cietā diska ierakstīšanas 
iekārtā. 

Demonstrēšana no atmiņas 

Pārraides apturēšana skatāmajā kanālā. 

Pāriešana uz priekšu vai atpakaļ minūti pēc 
minūtes. 

Pārraides, kuras skatīšanos esat pārtraucis, 
demonstrēšana no atmiņas. 

Pāriešana starp tiešo pārraidi un demonstrēšanas 
no atmiņas režīmu. 

Ievadiet noteiktu laiku, uz kuru pāriet bufera 
saturā. 

Beo5 lietošana 

- 0:19 REPLAY  -0:05
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Skatāmais attēls ir 5 minūtes  
aiz tiešās pārraides 

Atmiņas buferī tiek saglabātas 
19 minūtes 



Avotu 
pārslēgšana 

Jebkurā laikā var pārslēgties no viena tiešā avota, piemēram,  
TV.TUNER, uz citu, piemēram, STB, bet avots, kuru vairs neskatāties, 
pēc pārslēgšanās atmiņas buferī netiek saglabāts. Tiek saglabāts 
jaunais avots. Ja televizors tiek pārslēgts uz avotu, kurā nenotiek 
tiešraide, piemēram, DVD, tas pārtrauc pārraides saglabāšanu 
buferī un beidz demonstrēšanu no atmiņas. 

PIEZĪME. Atmiņas bufera saturs nav 
aizsargāts. Ja buferis ir pilns un pārraižu 
saglabāšana tajā tiek turpināta, saglabājot 
jaunās pārraides, vecākais saturs tiek 
izdzēsts. Ja televizoru izslēdzat, bufera 
saturs pēc 60 sekundēm tiek dzēsts. 

Atpakaļ Atpakaļ 

Sākumpunkta 
meklēšana 

Sākumpunkta meklēšana Saglabāšanas 
aktivizēšana 

Meklēšanas 
pārtraukšana 

Meklēšanas 
pārtraukšana 

Izvēlieties punktu Aktivizējiet numurus 

Pāriet

Izvēlieties punktu 

Nospiediet Nospiediet 

Demonstrēšana no 
atmiņas 

Palēnināta demonstrēšana no atmiņas, 
lai mainītu ātrumu, nospiediet vēlreiz 

vai 

Pārejiet uz tiešo pārraidi 

Demonstrē-
šana no 
atmiņas 

Palēnināta demonstrēšana 
no atmiņas, lai mainītu 
ātrumu, nospiediet vēlreiz 

Pārejiet

vai 
Uz priekšu 

vai 
Uz priekšu 

Nospiediet 
divreiz, lai 
apstiprinātu 

vai 

Atgriezieties demonstrēšanas no 
atmiņas režīmā 

Pārejiet uz 
tiešo pārraidi 

Atgriezieties demonstrēšanas 
no atmiņas režīmā 

Nospiediet Nospiediet Var pāriet kadru pa kadram Var pāriet kadru pa kadram 

Apstipriniet saglabāšanu 

Beo4 lietošana 

Vēlreiz izvēlieties avotu, piemēram, 
televizoru, lai atgrieztos pie tiešās 
pārraides 

Vēlreiz izvēlieties avotu,  
lai atgrieztos pie tiešās 
pārraides 

STOP

STOPSTOP 

+ 0–9 0–9  

PLAY 

STOP STOPRecord Record RECORD

Replay
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HDR — ieraksti 

Lietojiet papildu cietā diska ierakstīšanas iekārtu, lai 

demonstrētu tās cietajā diskā saglabātos ierakstus. Ierakstu 

atskaņošana sākas automātiski pēc dažām sekundēm. 

Terminu saraksts 
Demonstrēšanas informācija 

Demonstrēšanas apturēšana  
un pārtraukšana

Pāriešana uz citiem ierakstiem 

Lai demonstrēšanas laikā izsauktu demonstrēšanas informāciju, nospiediet centrālo pogu. 
Lai nodzēstu demonstrēšanas informāciju, nospiediet pogu BACK vai pagaidiet trīs sekundes. 
Ja attēls astoņas minūtes saglabājas bez izmaiņām, televizora ekrāns automātiski satumst. 

Demonstrēšanas laikā var parādīt līdz pieciem ierakstiem. Grupās ietvertos ierakstus var 
pārlūkot, ja izvēlnē FEATURE LEVEL ir iestatīts līmenis ADVANCED un ieraksti iekļauti 
iepriekš noteiktās grupās. Papildinformāciju sk. 28. un 57. lpp. 

Videomagnetafona ieslēgšanās laiks ir līdz 
40 sekundēm. 

Videomagnetofona izslēgšana 

Cietā diska ierakstīšanas iekārtas 
ieslēgšana Aktivizējiet cietā diska 

ierakstīšanas iekārtas avotu, lai 
lietotu šīs funkcijas 

Demonstrēšanas apturēšana un 
pārtraukšana
Ieraksta demonstrēšanas apturēšana un 
pārtraukšana 

Pāriešana uz noteiktu punktu 
Ievadiet noteiktu laiku, uz kuru pāriet ierakstā. 

Ieraksta izvēlēšanās un demonstrēšana

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo 
Pārslēgšanās uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu 
grupas robežās. 

Pāriešana vai tīšana atpakaļ vai uz 
priekšu 
Pāriešana uz priekšu vai atpakaļ minūti pēc minūtes. 
Nospiediet pogu vēlreiz, lai tītu ātrāk. 

Pāriešana uz citiem ierakstiem 
Demonstrēšanas laikā var skatīt īsu ierakstu 
sarakstu no izvēlētās grupas. 

Beo5 lietošana 

HARD  DISC  CONTENT

THE  SOPRANOS 12:14 17  JUN 01:34 
CROCODILE  HUNTER 9:12 17  JUN 1:00 
WRC  RALLY 12:00 14  JUN 1:12 
AUSTRALIAN  OPEN 9:00 13  JUN 3:25 
SAT  117 23:00 29  MAY 2:55 
TV  24 18:00 24  MAY 1:05 
V.AUX  4 23:10 22 MAY 12:30 
DAYS  OF  THUNDER 22:00 20  MAY 1:55 
CASABLANCA 21:00 13  APR 2:15 

 delete
protection on play
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Ieraksta laiks un datums Ieraksta nosaukums 

Aizsargāts ieraksts 
Ieraksta 
ilgums 



Apturēšana Pārtraukšana 

Tiniet atpakaļ vai uz priekšu Tiniet atpakaļ vai uz priekšu 

Izvēlieties avotu vai videomagnetafonu Izvēlieties avotu vai videomagnetofonu. Pēdējā skatītā ieraksta, jaunākā ieraksta 
vai pašlaik demonstrēta ieraksta demonstrēšana tiek sākta automātiski.

Izslēdziet 
televizoru 

Avotu pārslēgšana 

Demonstrēšana 

Demonstrēšana 
palēninātā 

režīmā  

Pēc demonstrējamā ieraksta izvēles televizors atsāk tā demonstrēšanu 
no vietas, kurā šī ieraksta demonstrēšana tika pārtraukta iepriekšējā 
skatīšanās reizē. Ja ierakstu noskatījāties līdz beigām, demonstrēšana 
tiek sākta no sākuma. Ja netiek norādīts citādi, televizors izvēlēto ierakstu 
demonstrē līdz beigām. Pēc tam ieraksta demonstrēšana tiek apturēta. 
Demonstrēt atpakaļgaitā palēnināti nav iespējams. 

PIEZĪME! Nospiediet un turiet centrālo 
pogu, lai izsauktu HARD DISC CONTENT. 
Augšpusē redzamajā joslā tiek parādīts, cik 
daudz brīvas vietas ir cietajā diskā. Sarkans 
punkts norāda, ka ieraksts ir aizsargāts pret 
izdzēšanu. Informāciju par aizsardzību  
sk. 27. lpp. 

vai

Atveriet izvēlni HARD 
DISC CONTENT 

Izvēlieties 
ierakstu 

Demonstrēt 
ierakstu 

Demonstrēšana no 
atmiņas palēninātā 
režīmā 

Atveriet izvēlni HARD DISC 
CONTENT 

Izvēlieties un 
demonstrējiet 

Apturēšana Pārtraukt 

Iepriekšējais/nākamais Iepriekšējais/nākamais 

Izvēlieties punktu Aktivizēt 
numurus 

Izvēlieties punktu 

Pāriet atpakaļ/uz priekšu Pāriet 
atpakaļ/uz 
priekšu 

Nospiediet 
divreiz 

Izvēlieties ierakstu Demonstrēt ierakstu Nospiediet 
divreiz 

Izvēlieties 
ierakstu 

Demonstrēt 
ierakstu 

Avotu 
pārslēgšana 

Izslēdziet televizoru 

vai vai 

Beo4 lietošana 

Apturēšanas režīmā pāriet kadru pēc 
kadra 

V.MEM V MEM

Menu MENU

STOP STOP STOP STOP

+ 0–9 0–9  

TV TV

PLAY

PLAY
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Piekļuve BeoMaster 5 

Ja televizors ir aprīkots ar papildu BeoMaster, televizora 

ekrānā var izsaukt BeoMaster avotus, lai piekļūtu N.Music, 

N.Radio, fotoattēliem un tīmeklim. 

Noderīgi padomi 
1* Priekšplāna izvēlne  Priekšplāna izvēlnē tiek parādītas izvēlētā avota opcijas. 

Izsaucot avotu izvēles izvēlni, izvēlieties no 
dažādiem multivides avotiem. 

BeoMaster izslēgšana 

BeoMaster avota izvēlēšanās Aktivizējiet BeoMaster,  
lai lietotu šīs funkcijas 

Priekšplāna izvēlne ļauj ātri piekļūt izvēlētajām 
funkcijām. 

Funkcijas izvēlēšanās*1 

Beo5 lietošana 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
Random on/off 
Show info/Hide info 
List root 
Play all/Play group 
Full Size cover/Track info view 
Delete 
Configuration
Rename 

GO
EXIT
GO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Izvēlieties PC Nospiediet

Izslēdziet televizoru 

Tālvadības pults Lietojiet tālvadības pulti, lai ieslēgtu vai izslēgtu pieejamos 
avotus, meklētu noteiktas stacijas vai ierakstus, piekļūtu katra 
avota papildu funkcijām un pielāgotu skaļumu. 

PIEZĪME. Papildinformāciju par BeoMaster sk. 
BeoMaster komplektācijā iekļautajā 
rokasgrāmatā.

Izvēlnes parādīšana 
priekšplānā 

Izvēlnes parādīšana priekšplānā un 
funkcijas izvēlēšanās

Avotu pārslēgšana 

vai vai 

Beo4 lietošana 

Izvēlieties avotu Izvēlieties avotu 

Izvēlieties funkciju 
vaivai vai vai

Avotu pārslēgšana Izslēdziet televizoru 

PC LIST 

Menu MENU+ 0–9 0–9  

TV TV

BACK EXIT
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Saturs — BeoLink 

 16 Sistēma BeoLink 

18 Audiosistēmas pievienošana un uzstādīšana 

20 Sistēmas BeoLink pievienošana un uzstādīšana 

21 Ja televizors ir uzstādīts blakustelpā 

22 Divi televizori vienā telpā 
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Sistēma BeoLink 

Ja jums ir sistēma BeoLink, visus pievienotos avotus var lietot 

gan no galvenās telpas, gan blakustelpas. 

Noderīgi padomi 
Opcijas 

Avots galvenajā telpā 
Avots blakustelpā 

Audiosistēma  

Izstrādājumā jāiestata atbilstošās opcijas, lai visas funkcijas lietotu pareizi. Sk. 18. lpp. 
Centrālais avots, no kura skaņu un attēlus var izplatīt uz avotiem blakustelpā. 
Šis avots atrodas blakustelpā un, izmantojot to, var uztvert skaņu un attēlus no pievienotajiem 
avotiem galvenajā telpā. 
Tikai Bang & Olufsen audiosistēmas ar Master Link. 

Galvenās telpas avota lietošana 

Blakustelpas avota lietošana 

Televizora skaņa un audio skaļruņi Galvenās telpas vai blakustelpas avotu 
aktivizēšana 

Audio skaņas klausīšanās televizoram pievienotajos 
skaļruņos. 

Stereo skaņa blakustelpā 

Galvenās telpas avota aktivizēšana no blakustelpas. 
Avota veids atrodas abās telpās. 

Skaņas klausīšanās no televizora avota audio 
sistēmas skaļruņos. 

Audio skaņa televizora skaļruņos 

Ja stereo skaņa ir izvēlēta blakustelpā, uz blakustelpas 
sistēmu nevar izplatīt citus galvenās telpas avotus.*

1 

Blakustelpas avota aktivizēšana no blakustelpas. 
Avota veids atrodas abās telpās. 

Beo5 lietošana 

Avota, kas atrodas vienā telpā, lietošana 
Galvenās telpas vai blakustelpas avota aktivizēšana 
no blakustelpas. Avota veids atrodas tikai vienā telpā. 

16

Blakustelpa 

Galvenā telpa 



1* Skaņa 

Izmaiņas 
blakustelpas 
iestatījumos 

Parasti skaņa, kas tiek izplatīta no galvenajā telpā uzstādītā video avota, 
piemēram, televizora pierīces, uz blakustelpu, tiek pārraidīta mono 
režīmā. Tomēr var izvēlēties arī stereo režīmu: 
Pārvietojot blakustelpas izstrādājumus uz citām telpām, neaizmirstiet 
palūgt savam Bang & Olufsen tirgotājam pārkonfigurēt Beo5 tālvadības 
pulti. 

2* PIEZĪME. Lai Beo4 displejā parādītu AV un 
LINK, šīs funkcijas vispirms jāpievieno 
tālvadības pults Beo4 funkciju sarakstam. 
Informāciju par to sk. tālvadības pults Beo4 
komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā. 

Izvēlieties 
AV*

2
 

Izvēlieties audio 
skaļruņu zonu 

Nospiediet Izvēlieties avotu 

Izvēlieties galvenās telpas avotu Nospiediet Izvēlieties 
AV*

2
Izvēlieties 
galvenās telpas 
avotu 

Izvēlieties 
AV*

2
 

Izvēlieties video avotu Izvēlieties video avotu 

Izvēlieties audio avotu 

Izvēlieties 
LINK*

2
Izvēlieties 
avotu 

Izvēlieties audio avotu Izvēlieties 
televizora skaļruņu 
zonu 

Beo4 lietošana 

Izvēlieties avotu Lietojiet šo avotu kā parasti Izvēlieties 
avotu 

Lietojiet šo avotu kā parasti 

Izvēlieties avotu Lietojiet šo avotu kā parasti Izvēlieties 
avotu 

Lietojiet šo avotu kā parasti 

Lietojiet šo avotu kā parasti Lietojiet šo 
avotu kā 
parasti 

Televizora 
ieslēgšana  

Televizora 
ieslēgšana 

Link

LIST 

… TV LIST TV 

DTV  

TV

DTV LIST 

LIST TV 

… CD CD

RADIO  RADIO 

TV TV

TVTV AV
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Noderīgi padomi 
Televizora un audio skaļruņi 

Opciju izvēle

Atskaņojiet kompaktdisku audiosistēmā, izmantojot televizoram pievienotos skaļruņus,  
vai ieslēdziet TV pārraidi un nosūtiet skaņu uz audiosistēmas skaļruņiem. 
Ja jums ir tālvadības pults Beo4, televizora opcijas galvenajā telpā var būt 1,2 vai 4,  
bet blakustelpā — 5 vai 6. Audiosistēmas opcijas var būt 0, 1, 2, 5, 6. Sk. arī 21. lpp. 

Audiosistēmas pievienošana un uzstādīšana 

Ar kabeli Master Link televizoram pievienojot saderīgu Bang & Olufsen 

audiosistēmu, var baudīt integrētas audio/video sistēmas sniegtās 

priekšrocības. 

Ja televizors ir uzstādīts ar audio/video 
sistēmu, iestatiet pareizās opcijas. Vispirms 
visu sistēmu pārslēdziet nodroses režīmā un 
nostājieties televizora priekšā. 

2. Televizora opciju iestatīšana 

Izmantojot kabeli Master Link, savienojiet 
televizora un audiosistēmas ligzdas, kas 
apzīmētas ar uzrakstu MASTER LINK. 

1. Audiosistēmas pievienošana 

Audiosistēmas pareizās opcijas iestatīšana. 
Vispirms visu sistēmu pārslēdziet nodroses 
režīmā un nostājieties audiosistēmas priekšā. 

3. Audiosistēmas opcijas 
iestatīšana 

Nospiediet Izvēlieties zonu, kurā 
novietots televizors 

Izvēlieties OPTION? 
un apstipriniet 

Izvēlieties 
V.OPT 

Izvēlieties 
opciju 

Turiet 

un

Nospiediet 

un

Turiet Nospiediet 

Nospiediet Izvēlieties zonu, kurā 
novietota audiosistēma 

Izvēlieties OPTION? 
un apstipriniet 

Izvēlieties 
A.OPT 

Izvēlieties 
opciju 

Turiet 

un

Nospiediet 

un

Turiet Nospiediet 

LIST 

… 

LIST LIST 0–9 

LIST 

… 

LIST LIST 0–9 

Option 
pgm 

Option 
pgm 

MASTER LINKMASTER LINK
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PIEZĪME! Ne visas Bang & Olufsen 
audiosistēmas atbalsta integrāciju ar 
televizoru. 

Opcijas  Informāciju par iestatījumiem Option 4, 5 un 6 sk. 21. un 22. lpp. 

Audio/video sistēmu var izvietot vienā vai divās telpās, uzstādot televizoru 

vienā, bet audiosistēmu ar skaļruņu komplektu — otrā telpā. 

Opcijas izvēle
Lai ar tālvadības pulti Beo5 iestatītu pareizās 
opcijas, izvēlieties zonu, kurā novietots 
izstrādājums. Sk. 18. lpp. Lai ar tālvadības 
pulti Beo4 iestatītu pareizās opcijas, šajā lapā 
ir redzams opciju pārskats. 

Televizora ar vai bez papildu skaļruņiem un 
audiosistēmas ar pievienotiem skaļruņiem 
uzstādīšana vienā telpā. 
Iestatiet televizorā Option 1 un 
audiosistēmā — Option 1. 

Televizora un audiosistēmas uzstādīšana vienā 
telpā — visi skaļruņi pievienoti televizoram. 
Iestatiet televizorā Option 2 un audiosistēmā 
— Option 0. 

Audiosistēmas uzstādīšana vienā telpā un 
televizora ar vai bez papildu skaļruņiem 
uzstādīšana citā telpā. 
Iestatiet televizorā Option 2 un 
audiosistēmā — Option 2. 

Option 0Option 2

Option 1Option 1

Option 2Option 2
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Noderīgi padomi 
PIEZĪME! Tikai avotus ar analogo signālu var 
izplatīt no televizora galvenajā telpā uz 
blakustelpas sistēmu. 

1* Pievienotā 
aparatūra

2* Savienojuma 
frekvence

Ja audiosistēma jau ir savienota ar ligzdu MASTER LINK un vēlaties 
sistēmai pievienot papildu aparatūru, kabelis Master Link jāsadala divās 
daļās, jāpievieno speciālam sadalītājam un jāsavieno ar kabeli, kas ir 
pievienots blakustelpā uzstādītajai aparatūrai. Lai saņemtu palīdzību, 
sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. 
Mainot savienojuma frekvenci galvenās telpas televizorā, jānodrošina, 
lai savienojuma frekvence atbilstu blakustelpas sistēmai. 

Sistēmas BeoLink pievienošana un uzstādīšana 

Sistēmas BeoLink pievienošana un uzstādīšana, lai blakustelpās skatītos 

attēlus un klausītos skaņu. Var, piemēram, pievienot dzīvojamās istabas 

televizoru citai videosistēmai vai skaļruņiem citā telpā. 

Ja ir uzstādīta audiosistēma, piemēram, 
BeoLink Active/Passive, un šajā pašā telpā 
uzstādāt kopējai sistēmai nepievienotu 
televizoru, sistēmas modulators jāiestata uz 
ON. Šīs funkcijas rūpnīcas iestatījums ir 
AUTO, kas jāizmanto, ja lietojat sistēmai 
pievienojamu Bang & Olufsen televizoru. 

Sistēmas modulatora ieslēgšana 

Lai video signālus izplatītu blakustelpā, 
galvenās telpas un blakustelpas televizoram 
jāpievieno radiofrekvences saites 
pastiprinātājs.*

1
 

Savienojumu izveidošana 

Ja, piemēram, kāds vietējais televīzijas 
kanāls apraidei izmanto to pašu frekvenci, 
kāda sistēmai BeoLink ir iestatīta 
rūpnīcā (599 MHz), sistēmas modulators 
jānoregulē uz neaizņemtu frekvenci.*

2
 

Savienojuma frekvences maiņa 

Pievienojiet kabeli Master Link pieejamajai 
televizora ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu 
MASTER LINK. 
Lai izplatītu video signālus uz blakustelpām, 
savienojiet parasto antenas kabeli ar galvenā 
savienojumu paneļa ligzdu LINK TV. Pēc tam 
antenas kabeli izvadiet līdz radiofrekvences 
saites pastiprinātājam, bet kabeli 
Master Link — līdz blakustelpai. Izpildiet 
blakustelpā uzstādītajai aparatūrai pievienotajā 
instrukcijā norādītās darbības. 

Izvēlnē 
CONNECTIONS 
izvēlieties LINK 

Izvēlnē TV SETUP 
izvēlieties OPTIONS Atklājiet ON Apstipriniet 

Izvēlnē 
CONNECTIONS 
izvēlieties LINK 

Izvēlnē TV SETUP 
izvēlieties OPTIONS Atrodiet 

neaizņemtu 
frekvenci 

Apstipriniet 
Izvēlieties 
FREQUENCY 

Izvēlieties 
MODULATOR 

MASTER 
LINK

RF Link 
Amplifier

LINK TV TV
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1* PIEZĪME. Ja jums ir Beo4 un televizoru 
pievienojat lietošanai blakustelpā, kur jau ir 
pievienotas citas pievienotās sistēmas, 
piemēram, skaļruņi, jums televizorā ir 
jāiestata Option 5. 

BeoMaster 

Taimera 
programmēšana 

Ja televizors ir aprīkots ar BeoMaster, to nevar uzstādīt un lietot 
blakustelpā. 
Play Timer programmēšana televizorā, kas atrodas galvenajā telpā. 

Ja televizors ir uzstādīts blakustelpā 

Ja jums ir sistēma BeoLink, lietojiet visas pievienotās sistēmas,  

izmantojot televizoru blakustelpā. 

Pievienojot televizoru, lai to izmantotu 
blakustelpā, jāizpilda šādas darbības. 

Blakustelpas televizora pievienošana

Lai visa sistēma darbotos pareizi, ir būtiski, lai 
blakustelpā esošajā televizorā būtu iestatīta 
pareizā opcija, pirms to pievienojat galvenajā 
telpā esošajai sistēmai. Nostājieties 
blakustelpā uzstādītā televizora priekšā. 

Opciju iestatīšana blakustelpā 
esošajā televizorā 

Nospiediet Izvēlieties zonu, kurā 
novietots televizors 

Izvēlieties OPTION? 
un apstipriniet 

Izvēlieties 
V.OPT 

Izvēlieties 
Option 6*

1
 

Turiet 

un

Nospiediet 

un

Turiet Nospiediet 

Option 
pgm 

LIST 

… 

LIST LIST 6 
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1 Pievienojiet blakustelpā uzstādīto 
televizoru strāvas avotam. 

2 Izmantojot tālvadības pulti, 
ieprogrammējiet blakustelpas televizorā 
pareizo opciju. 

3 Atvienojiet blakustelpā esošo televizoru 
no strāvas avota. 

4 Izveidojiet nepieciešamos savienojumus. 
5 Pievienojiet blakustelpā uzstādīto 

televizoru strāvas avotam. 



Noderīgi padomi 

Divi televizori vienā telpā 

Ja vienā telpā atrodas divi televizori un abiem televizoriem ir viena tālvadības 

pults, ir svarīgi, lai televizoros būtu iestatītas pareizās opcijas, lai tie darbotos 

pareizi. 

Ja televizoru novieto telpā, kurā jau atrodas 
Bang & Olufsen televizors, un abi televizori 
var uztvert Beo4 komandas, jāmaina otra 
televizora opcijas, lai novērstu abu televizoru 
vienlaicīgu ieslēgšanos. Nostājieties otra 
televizora priekšā. 

Pareizās opcijas iestatīšana 

Teleteksts ar Option 4 Lai lietotu teletekstu televizorā, kurā iestatīta opcija Option 4, tālvadības pults Beo4 jāiestata 
režīmā VIDEO 3. Tas ierobežo Beo4 funkcijas, ko var lietot televizoram, kurā iestatītas citas 
funkcijas. Papildinformāciju sk. tālvadības pults Beo4 komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā. 

Nospiediet Izvēlieties zonu,  
kurā novietots 
televizors*

1
 

Izvēlieties OPTION? 
un apstipriniet 

Izvēlieties 
V.OPT 

Izvēlieties 
Option 4 

Turiet 

un

Nospiediet 

un

Turiet Nospiediet 

Izvēlieties zonu, kurā 
novietots televizors, 
ko vēlaties lietot 

Izvēlieties avotu Parasti avotu var aktivizēt, vienkārši nospiežot 
atbilstošo avota pogu, bet, ja vienā telpā 
atrodas divi televizori un jums ir Beo5, 
jāatceras vispirms izvēlēties tā televizora zonu, 
kuru vēlaties lietot.

Beo5 — televizoru lietošana 

LIST 

… 

LIST LIST 4 

TV… 

Option 
pgm 

BeoVision 9
Zone ‘A’

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

BeoVision 9
Zone ‘B’
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1* PIEZĪME! Lai iegūtu informāciju par zonas 
izvēli, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. 

Izvēlieties LINK Izvēlieties avotu Parasti avotu var aktivizēt, vienkārši nospiežot 
atbilstošo avota pogu, bet, ja televizorā ir 
iestatīta opcija Option 4 un jums ir Beo4, 
jums jāveic tālāk minētās darbības, lai 
aktivizētu avotu. 
Ja vēlaties ar tālvadības pulti vadīt otru televizoru, 
sazinieties ar savu Bang & Olufsen tirgotāju. 

Beo4 — televizora lietošana ar 
4. opciju 

LINK Beo4 Lai tālvadības pultī Beo4 atvērtu LINK, jums tā jāpievieno Beo4 funkciju 
sarakstam. Papildinformāciju sk. tālvadības pults Beo4 komplektācijā 
iekļautajā rokasgrāmatā. 

LIST TVBeoVision 9
Option 4

TV

LIST

LINK

TV
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 26 HDR — pārraides ierakstīšana 

 27 HDR — ierakstu rediģēšana 

 28 HDR — ierakstu kopēšana un grupēšana 

 29 HDR — vecāku slēdzene 

 30 Telpisks skanējums un mājas videosistēma 

 31 Skaņas veids 

 32 Modinātāja taimeris Wake-up Timer 

 33 Demonstrēšanas taimeris Play Timer 

 34 TV kanālu rediģēšana un pievienošana 

 35 Attēla un skaņas iestatījumu noregulēšana 

 36 Krāsu precizitātes kalibrēšana ekrānā 

 37 PIN koda sistēma 

 38 Uztvērēja iestatīšana 

 40 Cita aprīkojuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo5 vai Beo4 

Saturs — papildfunkciju lietošana 
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Noderīgi padomi 
PIEZĪME! Jaunu ierakstīšanu nevar sākt, kamēr 
nav pabeigta iepriekšējā vai papildu cietais disks 
ir pilns ar aizsargātiem ierakstiem. Nevar ierakstīt 
arī pārraides, kuras pret kopēšanu aizsargā 
korporācija Macrovision. 

Taimeris

Taimera 
programmēšana  

Taimerus darbības laikā var rediģēt, bet daži lauki nebūs pieejami. 
Sarkanā krāsā attēlotais sākuma un beigu laiks izvēlnē TIMER INDEX 
norāda ierakstus, kuri pārklājas. 
Ja izvēlnē FEATURE LEVEL iestatīts līmenis ADVANCED, izvēlnē  
TIMER PROGRAMMING tiek iekļautas papildu opcijas. Sk. 59. lpp. 

HDR — Pārraides ierakstīšana 

Ja papildu cietā diska ierakstīšanas iekārtā nav brīvas vietas un jūs ieprogrammējat 

ierakstīšanu, izmantojot taimeri, vai sākat manuālo ierakstīšanu, televizors 

automātiski atbrīvo vietu jaunam ierakstam, dzēšot vecos, neaizsargātos ierakstus. 

Pārraides ierakstīšana, izmantojot vēlamo 
teleteksta lapu. 

Ierakstīšana, izmantojot taimeri un 
teletekstu 

Vispirms kā avots jāizvēlas cietā diska 
ierakstīšanas iekārta. Jāiestata līdz 15 taimeriem. 
Izmantojot zaļo pogu, mainiet DATE uz WEEKDAYS. 

Taimera ierakstīšanas iestatīšana 

Taimera iestatījumu, kas gaida izpildi, 
apskatīšana, rediģēšana vai dzēšana. Taimera 
iestatījumi ir sakārtoti hronoloģiskā secībā. 

Taimera iestatījumu apskatīšana 

Sākšanas/pārtraukšanas laika 
ievadīšana un apstiprināšana Izvēļņu joslā izvēlieties RECIzsauciet teletekstu un 

atrodiet vēlamo lapu 

Ievadiet un apstipriniet 
taimera iestatījumus 

Izvēlieties izvēlni  
TIMER PROGRAMMING 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtas izvēlni

Taimeru apskatīšana, 
rediģēšana vai dzēšana 

Izvēlieties izvēlni  
TIMER INDEX 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtas izvēlni

TIMER INDEX

TV  23 12:25-13:00 17 JUN
TV TV  2  DK 14:00-14:45 17 JUN
V.AUX THE  SOPRANOS 22:00- 23:20 19 JUN
TV  MTV 12:25-12:00 21 JUN
V.AUX 2 121 22:00-23:20 25 JUN
SAT  1222 2:00- 3:20 25 AUG
V.AUX  AUSTRALIA 12:15-12:30 25 AUG

SAT  43  23:55- 2:15 M-W---S
SAT  123  14:00-15:15 M--TF--
SAT  CROCODIL 16:10-17:15 -T-TF-S
TV  MTV 18:00-18:30 -T-TF-S
SAT  WRC  RALL 13:00-13:45 ---TF--

 delete
 edit
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M - Pirmdiena
T - Otrdiena
W - Trešdiena
T - Ceturtdiena
F - Piektdiena
S - Sestdiena
S - Svētdiena



HDR — ierakstu rediģēšana 

Ierakstus var aizsargāt, dzēst vai nosaukt. Ierakstu var arī sadalīt divās 

atsevišķās daļās vai saīsināt. Ja papildu cietais disks ir pilns, televizors 

automātiski atbrīvo vietu jaunam ierakstam, dzēšot vecos ierakstus. 

PIEZĪME. Aizsargāti ieraksti nekad netiek dzēsti. 
Skatītie vai rediģētie ieraksti tiek izdzēsti pirms 
neskatītu vai nerediģētu ierakstu dzēšanas. 
Vispirms tiek dzēsti vecākie ierakti. 

1* Ieraksta aizsardzība

2* Ieraksta dzēšana
 

Maksimālais ierakstu 
skaits

Ja FEATURE LEVEL ir iestatīts uz BASIC, vienkārši nospiediet sarkano 
pogu, lai ierakstu aizsargātu vai noņemtu aizsardzību. 
Ja FEATURE LEVEL ir iestatīts uz BASIC, vienkārši nospiediet , lai iezīmētu 
izvēlēto ierakstu, pēc tam nospiediet dzelteno pogu, lai to dzēstu. 
Maksimālais ierakstu skaits, ko var saglabāt cietā diska ierakstīšanas 
iekārtā, ir aptuveni 300. Ja tiek sasniegts maksimālais ierakstu skaits, 
ierakstus nevar sadalīt. 

Ieraksta aizsargāšana vai 
aizsardzības noņemšana 
Ja tiek sākta jauna ierakstīšana un cietais disks ir 
pilns, aizsargātie ieraksti netiek dzēsti. 

Izvēlieties 
ierakstu*

1
 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC CONTENT 

Ieraksta dzēšana 
Izdzēsiet ierakstu, kuru nevēlaties,  
arī aizsargātos ierakstus. 

Nosaukuma piešķiršana ierakstam 
Nosauciet vai pārdēvējiet ierakstu,  
cik bieži vēlaties. 

Izsauciet 
OPTIONS 

Izvēlieties 
ierakstu*

2
 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC CONTENT 

Atzīmējiet 
ierakstu 

Dzēsiet ierakstu 

Ieraksta 
izvēlēšanās 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC CONTENT 

Izsauciet 
OPTIONS 

Izvēlieties 
NAME 

Sāciet rediģēšanu 

Sadaliet ierakstu 
Ieraksta sadalīšana divās daļās 

Ieraksta saīsināšana 
Ieraksta daļas saīsināšana. 

Ieraksta 
izvēlēšanās 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC CONTENT 

Izvēlieties 
SPLIT 

Tiniet līdz sadalīšanas 
punktam un izpildiet 
ekrānā redzamos 
norādījumus 

Ieraksta 
izvēlēšanās 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC CONTENT 

Izsauciet 
EDIT 

Izvēlieties 
TRIM 

Aizsargāt/
noņemt 
aizsardzību  

Izsauciet 
EDIT 

Apstipriniet 

Izsauciet 
EDIT 

Tiniet līdz saīsināšanas 
punktam un izpildiet 
ekrānā redzamos 
norādījumus 
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Noderīgi padomi 
PIEZĪME. Vissvarīgākos ierakstus ieteicams 
kopēt ierakstīšanas iekārtā, kas savienota ar 
televizoru. Ierakstīšanas laikā nevar demonstrēt 
citu ierakstu un izmantot demonstrēšanas no 
atmiņas funkciju. 

Ārējs 
videomagnetofons 

Grupas 

Ja ārējais videomagnetafons ir Bang & Olufsen izstrādājums vai jums ir 
Bang & Olufsen DVD Controller, televizors ieslēdz ierakstīšanas iekārtu un 
demonstrē izvēlēto ierakstu no sākuma. Pretējā gadījumā ārējā ierakstīšanas 
iekārta jāieslēdz un ierakstīšana jāsāk manuāli. 
Ir pieejamas astoņas iepriekš noteiktas grupas: MOVIES, SPORTS, SCIENCE, 
NEWS, CHILDREN, TV DRAMA, NATURE un TRAVEL. 

HDR — ierakstu kopēšana un grupēšana 

Ierakstus var pārkopēt ārējā ierakstīšanas iekārtā, lai veidotu dublējumkopiju vai 

taupītu vietu papildu cietā diska ierakstīšanas iekārtā. Ierakstus grupā var arī 

novietot, pārvietot un pārdēvēt. 

Kopēšana ārējā ierakstīšanas iekārtā 
Ja vēlaties izveidot kopiju ar Bang & Olufsen 
nesaistītā ierakstīšanas iekārtā, sāciet manuālu 
ierakstīšanu. 

Izvēlieties EXTERNAL COPY Izvēlieties ierakstu

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC 
CONTENT 

Ierakstu ietveršana grupā 
Grupas nosaukums tiek parādīts izvēlnes  
HARD DISC CONTENT augšējā labajā stūrī. 

Grupā iekļauto ierakstu skatīšana 
Grupas, kurās nav ierakstu, izvēlnē nav 
redzamas. 

Izsauciet 
EDIT

Izvēlieties grupu Izvēlieties ierakstu

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC 
CONTENT 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC 
CONTENT

Izsauciet 
OPTIONS 

Izvēlieties 
GROUP

Izvēlieties ierakstu

Grupas pārdēvēšana 
Grupas pārdēvēšana, piemēram, pēc ieraksta 
veida vai tās personas vārdā, kura veica ierakstu. 

Grupas pārvietošana 
Mainīt kārtību, kādā parādās grupas,  
tās pārlūkojot. 

Izvēlieties grupu Izvēlieties izvēlni 
GROUP 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
SETUP 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
SETUP

Kopēšanas pārtraukšana 
Kopēšanas pārtraukšana ārējā ierakstīšanas 
iekārtā. 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC 
CONTENT 

Pārtrauciet 
kopēšanu

Nospiediet 
vēlreiz, lai 
pārvietotos pa 
grupām 

Izpildiet ekrānā 
redzamos 
norādījumus Nospiediet 

Izvēlieties grupu Izvēlieties izvēlni 
GROUP 

Izpildiet ekrānā 
redzamos 
norādījumus Nospiediet 
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HDR — vecāku slēdzene 

Ierobežojiet piekļuvi saviem ierakstiem, aktivizējot vecāku slēdzenes funkciju. 

Lai to izdarītu, vispirms jāievada vecāku slēdzenes kods. 

PIEZĪME. Ja trīs reizes ievadāt nepareizu kodu, 
ekrānā tiek parādīta galvenā izvēlne. 

Vecāku slēdzene 

Vecāku slēdzenes 
koda atiestatīšana 

Vecāku slēdzene ir pieejama, ja FEATURE LEVEL ir iestatīts uz ADVANCED. 
Sk. 57. lpp. 
Ja esat aizmirsis vecāku slēdzenes kodu, trīs reizes ievadiet 9999, kad ir 
izgaismots OLD CODE, lai atiestatītu noklusējuma iestatījuma kodu 0000. 
Tagad var iestatīt jaunu vecāku slēdzenes kodu. 

Četrciparu koda iestatīšana, lai ierobežotu 
piekļuvi saviem ierakstiem. 

Vecāku slēdzenes koda iestatīšana 

Izvēlieties ierakstus, kuriem vēlaties ierobežot 
piekļuvi, vai deaktivizējiet ieraksta vecāku 
slēdzeni. 

Vecāku slēdzenes aktivizēšana/
deaktivizēšana Izvēlieties izvēlni PARENTAL LOCK 

un izpildiet ekrānā redzamos 
norādījumus 

Izvēlieties ierakstu

Izvēlieties izvēlni 
PARENTAL LOCK 
CODE 

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus 

Izsauciet 
OPTIONS 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
HARD DISC 
CONTENT 

Izsauciet cietā diska 
ierakstīšanas iekārtu 
un izvēlieties izvēlni 
SETUP 

HARD DISC CONTENT ALL

THE SOPRANOS 12:14 17 JUN 1:34 
CROCODILE HUNTER 9:12 17 JUN 1:00 
WRC RALLY 12:00 14 JUN 1:12 
AUSTRALIAN OPEN 9:00 13 JUN 3:25 
SAT 117 23:00 29 MAY 2:55 
TV 24 18:00 24 MAY 1:05 

OPTIONS

PROTECTION OFF
GROUP DEFAULT
NAME THE  SOPRANOS
ENTER  CODE . . . .

 
back 

PARENTAL LOCK CODE

OLD CODE  . . . .

NEW CODE  . . . .

CONFIRM CODE . . . .

store
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PIEZĪME. Ja televizoram pievienoti tikai divi 
priekšējie skaļruņi, var izvēlēties tikai 
Mode 1–3. Televizoram var pievienot vienu vai 
divus infrazemo frekvenču skaļruņus BeoLab. 

1* Izvēlne Scene
 

2* Optimise un 
Variation 

Pārslēgšanas režīms 

Izvēlnes elements FORMAT ir paredzēts attēlu formātam un mājas 
videosistēmai, un SPEAKER — skaļruņu kombinācijām Beo4. 
Skaļruņu kombinācija vai attēlu formāts tiek optimizēts, Beo5 nospiežot 
Optimise. Beo4 nospiediet GO. Ik reizi Beo5 nospiežot Variation, jūs 
izvēlaties Standard variāciju. Beo4 nospiediet  vai . 
Lai ar Beo4 pārietu no mājas videosistēmas uz televizora režīmu, 
nospiediet LIST, kamēr ekrānā parādās FORMAT, pēc tam nospiediet 0. 

Telpiskais skanējums un mājas videosistēma 

Pievienojot Bang & Olufsen skaļruņus un projektoru, varat savu televizoru 

pārvēst mājas videosistēmā ar telpisku skanējumu. Var izvēlēties arī attēlu 

formātu, lai pielāgotu skatīšanās iespējas. 

Attēla formāta izvēlēšanās 
Izvēloties avotu, televizors automātiski pielāgo 
attēlu līdz vislielākajam iespējamam lielumam, 
bet formātu varat izvēlēties arī pats. 

Attēla pielāgošana uz 
augšu vai leju 

Izvēlieties displeju 
Picture 

Tālvadības pultī Beo5 
atveriet displeju 
Scene*

1
 

Skaļruņu izvēlēšanās skanējumam 
filmu skatīšanās laikā 
Izvēloties avotu, televizors automātiski izvēlas 
optimālo skaņu, bet jūs varat izvēlēties 
pieejamo skaļruņu kombināciju, kas atbilst 
avotam. 

Pārslēgšana uz mājas videosistēmas 
režīmu 
Attēla pārvietošana no televizora ekrāna uz 
pievienotā projektora ekrānu. 

Izvēlieties displeju 
Speaker 

Izsauciet displeju 
Scene Beo5*

1
 

Izvēlieties displeju 
Cinema 

Tālvadības pultī Beo5 
atveriet displeju 
Scene*

1
 

Izvēlieties 
formātu*

2
 

Izvēlieties skaļruņu kombināciju*
2
 

Noderīgi padomi 

Attēls ir pielāgots 
vertikāli 

Zoom 
Oriģināliem 16:9 
platekrāna 
attēliem 

Wide 
Panorāmas 
skatam vai 4:3 

Standard 

Lai pārslēgtu no mājas videosistēmas uz 
televizora režīmu, izvēlieties Cinema 

Mode 5Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4
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Skaņas veids 

Skanējuma tipa vai valodas mainīšana 
Pieejamo skanējuma tipu un valodu pārslēgšana. Izsauciet skanējuma tipu Nospiediet vēlreiz,  

lai izvēlētos 

Skanējuma tips vai valoda Televīzijas kanālu regulēšanas laikā saglabājiet iecienītāko skanējuma tipu. Sk. 34. lpp. 

Skatoties televīziju, pārslēdziet pieejamos skaņas veidus. 

Sound Sound
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PIEZĪME. Televizors nevar izmantot parasto 
demonstrēšanas režīma taimeri Play Timer vai 
gaidīšanas režīma taimeri līdz brīdim, kad tiek 
izpildīti vai deaktivizēti modinātāja taimera 
Wake-up Timer iestatījumi.

Modinātāja taimeris 
Wake-up Timer

Modinātāja taimeris Wake-up Timer attiecas tikai uz televizoru, kurā tas 
ieprogrammēts. Pārliecinieties, vai pulkstenis ir iestatīts pareizi, lai 
nodrošinātu pareizu modinātāja taimera iestatījumu izpildi. 

Modinātāja taimeris Wake-up Timer

Izmantojot modinātāja taimeri Wake-up Timer, televizoru var ieslēgt 

automātiski. Modinātāja taimeris Wake-up Timer tiek aktivizēts tikai vienai 

reizei, tā darbība ilgst vienu stundu, un taimeris izslēdzas, kad ir izpildījis savu 

funkciju. 

Modinātāja taimera Wake-up Timer 
iestatīšana 
Avota, kanāla numura un sākuma laika 
izvēlēšanās. 

Ievadiet un 
apstipriniet 
iestatījumus 

Izvēlieties izvēlni 
PLAY TIMER 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Modinātāja taimera Wake-up Timer 
iestatījuma pārbaude vai dzēšana 
Pārbaudiet vai dzēsiet modinātāja taimera 
iestatījumus 

Mainiet un 
apstipriniet 
iestatījumus 

Izvēlieties izvēlni 
PLAY TIMER 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Izvēlieties izvēlni 
WAKE-UP TIMER 

Izvēlieties izvēlni 
WAKE-UP TIMER 

Noderīgi padomi 

WAKE UP TIMER

SOURCE TV

CHANNEL GROUP

CHANNEL 21  BBC

START TIME 07:00

ON / OFF ON

 store

PLAY TIMER

TIMER ON / OFF OFF

PLAY TIMER INDEX

PLAY TIMER PROGRAMMING

WAKE UP TIMER 07:00

 store
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Demonstrēšanas taimeris Play Timer

Galvenās telpas sistēmā iestatot Demonstrēšanas taimeri Play Timer vai 

gaidīšanas taimeri, televizoru var ieslēgt un izslēgt automātiski. 

PIEZĪME. Arī blakustelpas sistēmās var izmantot 
demonstrēšanas vai gaidīšanas taimera funkcijas. 
Tomēr taimeri jāieprogrammē galvenās telpas 
sistēmā un jāaktivizē blakustelpas sistēmā. 

Play Timer 

Drošība  

Ievadiet ne vairāk kā sešus taimerus. Pārliecinieties, vai pulkstenis ir iestatīts 
pareizi, lai nodrošinātu pareizu modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījumu 
izpildi, sk. 56. lpp. Televizors nevar izmantot parasto demonstrēšanas 
taimeri Play Timer vai gaidīšanas taimeri līdz brīdim, kad tiek izpildīts 
modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījums vai tas tiek deaktivizēts. 
Ja televizoru ieslēgs demonstrēšanas taimeris Play Timer, drošības iemeslu 
dēļ statīvs nepagriezīsies. 

Televizora iestatīšana, lai tas katru nedēļu tiktu 
ieslēgts un izslēgts automātiski vienā un tajā 
pašā nedēļas dienā un laikā. 

Demonstrēšanas un gaidīšanas 
režīms, izmantojot taimeri 

Iestatiet taimeri uz ON, lai demonstrēšanas 
taimerī iekļautu televizoru. 

Demonstrēšanas taimera Play Timer 
ieslēgšana 

Taimera iestatījumu skatīšana, 
rediģēšana vai dzēšana
Taimera skatīšana, rediģēšana vai dzēšana no 
ievadīto iestatījumu saraksta. 

Izvēlnē PLAY TIMER 
izvēlieties PLAY 
TIMER INDEX 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP Izvēlieties taimeri 

Rediģējiet 
iestatījumus vai 
dzēsiet taimeri 

Izvēlieties ON un 
apstipriniet 

Izvēlieties izvēlni 
PLAY TIMER 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Ievadiet un 
apstipriniet 
iestatījumus 

Izvēlieties izvēlni 
PLAY TIMER 
PROGRAMMING 

Izsauciet izvēlni TV 
SETUP un izvēlieties 
izvēlni PLAY TIMER 

Izvēlieties izvēlni 
TIMER ON/OFF 

Izvēlieties avotu 

Avota nosaukumi atbilst izvēlnē CONNECTIONS 
reģistrētajiem avotiem 
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TV 
DTV
DTV2 (V.AUX) 
V.MEM 
DVD/DVD2 
V.AUX2 
CD 
N.MUSIC 
N.RADIO 
A.MEM 
RADIO 
DTV RADIO 
STANDBY



Televīzijas kanālu rediģēšana un pievienošana 

PIEZĪME. Ja kanāla pārraides tiek raidītas divās 
valodās un šo kanālu vēlaties skatīties abās 
valodās, tas ir jāsaglabā sarakstā divas reizes — 
ar katru valodu atsevišķi. 

MANUAL TUNING 

TV SYSTEM 

Izvēlne EXTRA izvēlnē MANUAL TUNING ļauj piekļūt izvēlnes 
elementiem FINE TUNE, (DECODER), (TV SYSTEM) un SOUND. 
Ja ekrānā ir redzams elements TV SYSTEM, pārliecinieties, vai tiek 
norādīts atbilstošais sistēmas nosaukums; B/G (PAL/SECAM BG), I (PAL I),  
L (SECAM L), M (NTSC M) and D/K (PAL/SECAM D/K). Lai iegūtu 
papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju. 

Pārveidojiet kārtību, kādā tiek parādīti kanāli un piešķiriet tiem nosaukumu pēc 

savas izvēles. Varat arī dzēst kanālu vai pievienot jaunus kanālus, ja tie ir pieejami. 

Varat iestatīt ne vairāk kā 99 TV kanālus ar jūsu izvēlētiem numuriem.

Kanāla pārvietošana 
TV kanālus var pārvietot uz vēlamajiem kanālu 
numuriem. 

Izvēlnē TUNING 
izvēlieties EDIT 
CHANNELS 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Nosaukuma piešķiršana kanālam 
Piešķiriet kanāliem nosaukumus, lai tos varētu 
vieglāk atpazīt. 

Izvēlnē TUNING 
izvēlieties EDIT 
CHANNELS 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Izvēlieties kanālu 

Izvēlieties 
kanālu

Kanāla dzēšana 
Izdzēsiet jums nevajadzīgos kanālus.

Izvēlnē TUNING 
izvēlieties EDIT 
CHANNELS 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP Izvēlieties kanālu 

Nospiediet 

Atkārtota noregulēšana, izmantojot 
automātiskās noregulēšanas funkciju 
Automātiski noregulējiet visus kanālus atkārtoti. 
Atcerieties, ka visi izveidotie kanālu iestatījumi 
tiks zaudēti.

Automātiskās 
regulēšanas sākšana 

Izvēlieties izvēlni 
TUNING 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Izvēlieties izvēlni 
AUTO TUNING 

Jaunu kanālu pievienošana 
Pievienojiet kanālus, ko, piemēram, pārvietojis 
raidītājs. Kanālu regulēšanai izmantojiet izvēlni 
ADD CHANNELS, lai nemainītu iepriekš 
noregulētos kanālus un saglabātu šo kanālu 
nosaukumus, kārtību un iestatījumus. 

Sākt kanālu 
pievienošanu 

Izvēlieties izvēlni 
TUNING 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Izvēlieties izvēlni 
ADD CHANNELS 

Izpildiet ekrānā 
redzamos 
norādījumus 

Ievadiet un 
apstipriniet 
iestatījumus 

Noregulēto televīzijas kanālu 
regulēšana 
Precīzi noregulējiet kanālu uztveršanu, norādiet 
kodētu kanālu esamību, izvēlieties skanējuma 
tipu utt. 

Izpildiet ekrānā 
redzamos 
norādījumus 

Izvēlnē TUNING 
izvēlieties MANUAL 
TUNING 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP Izvēlieties elementu 

Noderīgi padomi 

Pāriet Nospiediet 
divreiz, lai 
dzēstu 
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Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana 

Attēlam un skaņai rūpnīcā ir iepriekš iestatītas neitrālas vērtības, kas piemērotas 

lielākajai daļai vizuālo un akustisko situāciju. Tomēr šos iestatījumus var pielāgot 

atbilstoši savai gaumei. 

PIEZĪME. Ilgi neatstājiet ekrānā nekustīgus 
attēlus, piemēram, logotipus, videospēles, 
datoru attēlus un attēlus, kas tiek parādīti  
4:3 attēla formātā. Tas var izraisīt pēcattēla 
saglabāšanos ekrānā. 

Pagaidu iestatījumi 

DEFAULT VIDEO 

DEFAULT AUDIO 
 

Lai saglabātu attēlu un skaņas iestatījumus līdz televizora izslēgšanai, 
apstiprinot iestatījumus, nospiediet un turiet nospiestu pogu BACK,  
nevis centrālo pogu. 
Televizorā ieslēdzot video avotu, apakšizvēlnē DEFAULT VIDEO izvēlētā 
skaļruņu kombinācija tiek aktivizēta automātiski. 
Televizorā ieslēdzot audio avotu, apakšizvēlnē DEFAULT AUDIO izvēlētā 
skaļruņu kombinācija tiek aktivizēta automātiski. 

Iepriekš iestatiet skaļuma, zemo un augsto 
frekvenču, kā arī viena vai divu pievienoto 
infrazemo frekvenču skaļruņu BeoLab un divu 
noklusējuma iestatījumu skaļruņu kombinācijas. 
Izvēlnē SOUND pieejamo elementu skaits ir 
atkarīgs no televizoram pievienotās aparatūras. 
Informāciju par skaļruņu kombinācijām sk. arī 
30. lpp. 

Skaņas regulēšana 

Spilgtuma, krāsu piesātinājuma un kontrasta 
regulēšana. Informāciju par attēlu formātu sk. 
30. lpp. Iestatījuma TINT pielāgojumi attiecas 
tikai uz skatāmo kanālu. 

Attēla regulēšana Ievadiet un 
apstipriniet 
iestatījumus 

Izvēlieties izvēlni 
OPTIONS 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Ievadiet un 
apstipriniet 
iestatījumus 

Izvēlnē OPTIONS 
izvēlieties SOUND 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Izvēlieties izvēlni 
PICTURE 

Izvēlieties izvēlni 
ADJUSTMENT 

Attēla pagaidu noņemšana no ekrāna. 

Attēla skaņas izslēgšana 
Izvēlieties Picture 

Tālvadības pultī Beo5 
izsauciet displeju 
Scene

Izvēlieties PictureMute, lai izslēgtu/
atjaunotu

PICTURE

BRIGHTNESS ...............
CONTRAST ...............
COLOUR ...............
TINT ...............
SIZE ...............
HOR. SIZE ...............
VERT. SIZE ...............
HOR. POSITION ...............
VERT. POSITION ...............

 select

SOUND ADJUSTMENT

VOLUME ...............
BASS ...............
TREBLE ...............
SUBWOOFER ...............
LOUDNESS ON

DEFAULT VIDEO SPEAKER3

DEFAULT AUDIO SPEAKER2

 store
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Tikai NTSC signāls 
Tikai 1080p/i signāls 

Tikai VGA signāls 



Krāsu precizitātes kalibrēšana ekrānā 

PIEZĪME! Kalibrēšanas laikā nekad neizslēdziet 
sistēmu un neatvienojiet to no strāvas avota. 

1* Manuālā kalibrēšana 
Kalibrēšana neizdevās 

Teksts ekrānā pazūd, izslīd sensora svira, un tiek sākta kalibrēšana. 
Ja sensora svira no televizora rāmja neizslīd pilnībā, kalibrēšana netiek 
veikta un, ja nepieciešams, svira ieslīd atpakaļ. Ja kalibrēšana tika sākta 
automātiski, tiks mēģināts veikt televizora kalibrēšanu nākamajā 
televizora ieslēgšanas reizē.

Funkcija Automatic Colour Management nodrošina nevainojamas ekrāna krāsas 

nepārtraukti. Kalibrēšanas laikā no televizora rāmja izslīd sensora svira un 

ekrāna josla maina vairākas pelēktoņu krāsas. 

Automātiskā kalibrēšana 
Apmēram pēc 100 lietošanas stundām, nospiežot 
gaidīšanas režīma pogu, tiks sākta televizora 
automātiska kalibrēšana.

Pēc manuālās kalibrēšanas Ekrānā īslaicīgi ir redzams ziņojums 
CALIBRATION COMPLETE 

Sensora svira ievelkas, un televizorā redzams 
pēdējais izvēlētais avots. 

Noderīgi padomi 

Manuālā kalibrēšana 
Lai būtu pieejama izvēlne AUTO COLOUR 
MANAGEMENT, televizoram vismaz divas 
minūtes ir jābūt ieslēgtam TV režīmā. 

Izvēlieties izvēlni 
OPTIONS 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Aktivizējiet  
AUTO COLOUR 
MANAGEMENT 

Tiek sākta 
kalibrēšana*

1
 

Ieteicams ļaut televizoram veikt automātisku, nevis manuālu kalibrēšanu. 
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PIN koda sistēma 

PIEZĪME. Ja aicinājums ievadīt PIN kodu tiek 
parādīts, pirmo reizi ieslēdzot televizoru, sazinieties 
ar Bang & Olufsen tirgotāju. Nospiediet BACK, 
lai atceltu PIN koda ievadīšanu un notīrītu 
ievades laukus. Beo4 nospiediet STOP. 
2*Tālvadības pultī Beo4 turiet nospiestu pogu , 
lai izsauktu piecus laukus. 

1* PIN koda maiņa   

Nepareizs PIN kods

Ja trīs stundu laikā PIN kods tiek nomainīts vairāk nekā piecas reizes, 
izvēlne PINCODE kļūst nepieejama uz trīs stundām, ja vien televizors 
netiek atvienots no strāvas avota. 
Ja kods tiek ievadīts nepareizi piecas reizes, televizors izslēdzas uz trīs 
stundām, un šajā laikā tā darbība nav iespējama. Ja televizors tiek 
atvienots no strāvas avota, trīs stundu periods tiek dzēsts. 

PIN koda sistēma neļauj televizoru lietot cilvēkiem, kuri nezina PIN kodu.  

Ja ir aktivizēta PIN koda sistēma un televizors ir atvienots no strāvas avota  

15–30 minūtes, sistēma sāk darboties. 

PIN koda sistēmas aktivizēšana 
Ievadiet četrciparu PIN kodu, lai aktivizētu 
sistēmu. 

Ievadiet kodu vēlreiz 
un apstipriniet 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

PIN koda dzēšana 
Dzēsiet izvēlēto PIN kodu. 

Izvēlieties DELETE 
PINCODE un 
apstipriniet 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Ievadiet četrciparu 
kodu un 
apstipriniet 

Ievadiet PIN kodu 
un apstipriniet 

PIN koda mainīšana 
Mainiet izvēlēto PIN kodu.*

1
 

Ievadiet jauno kodu, 
apstipriniet, ievadiet 
kodu vēlreiz un 
apstipriniet 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

PIN koda ievadīšana 
Ja pēc televizora atvienošanas no strāvas avota 
nevarat to ieslēgt, pagaidiet 30 sekundes un 
mēģiniet vēlreiz. 

Apstiprināt Ievadiet PIN kodu 

Ievadiet PIN kodu, 
apstipriniet un 
izvēlieties NEW 
PINCODE 

Nospiediet 
divreiz 

Nospiediet 

Nospiediet 
divreiz 

Nospiediet 

Nospiediet 
divreiz 

Nospiediet 

Ja esat aizmirsis PIN kodu 
Sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju, lai 
saņemtu piecciparu pamatkodu. 

Apstipriniet PIN koda dzēšanu un aktivizējiet 
PIN koda sistēmu 

Ievadiet piecciparu 
pamatkodu Kad sistēma aicina 

ievadīt PIN kodu, turiet 
nospiestu pogu, lai 
izsauktu piecus 
laukus*

2
 

STOP

STOP

STOP

37



Noderīgi padomi 

Uztvērēja iestatīšana 

Ja TV vai DVB avots ir perifērijas ierīce, piemēram, televizora pierīce, 

deaktivizējiet TV vai DVB uztvērēju. 

Deaktivizējiet TV/
DVB uztvērēju

Izvēlne TUNING 

Deaktivizējot gan TV uztvērēju, gan DVB uztvērēju, varat aktivizēt 
perifērijas ierīci kā uztvērēju, izmantojot pogu TV vai DTV. 
Izvēlne TUNING ir pieejama tikai tad, kad ir aktivizēts TV uztvērējs.  
Sk. 58. lpp. 

Ja TV uztvērējs ir deaktivizēts, pievienotu 
perifērijas ierīci var aktivizēt ar pogu TV. Ja DVB 
uztvērējs ir deaktivizēts, pievienotu perifērijas 
ierīci var aktivizēt ar pogu DTV. 

Iekšējā uztvērēja deaktivizēšana Izvēlnē OPTIONS 
izvēlieties TUNER 
SETUP 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Deaktivizējiet/
aktivizējiet opciju 
TV TUNER 

Deaktivizējiet/
aktivizējiet DVB un 
apstipriniet 

PIEZĪME. Ja televizoram ir pievienota Bang & 
Olufsen cietā diska ierakstīšanas iekārta,  
TV uztvērēju nav ieteicams deaktivizēt. 
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Cita aprīkojuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti 
Beo5 vai Beo4 

Iebūvētā perifērijas ierīču vadības iekārta Peripheral Unit Controller nodrošina 

pievienotās videoaparatūras, piemēram, televizora pierīces, videomagnetofona 

vai DVD atskaņotāja, un Bang & Olufsen tālvadības pults darbības saskaņošanu.

1* Priekšplāna 
izvēlne

Pārklājuma izvēlnē tiek parādītas izvēlētā avota opcijas. Pārklājuma izvēlni 
TV ekrānā var izsaukt tikai ar Beo4. Ar Beo5 piekļuve atbilstošajām funkcijām 
ir iespējama, izmantojot Beo5 displeju. Pārklājumu nevar izsaukt blakustelpās. 
Tā vietā nospiediet vēlamo krāsu pogu vai GO un ciparu pogu. 

Ja jums ir Beo4, pārklājuma izvēlne ļauj ātri 
piekļūt izvēlētajām funkcijām. 

Priekšplāna izvēlnes parādīšana*1 

Izmantojot Bang & Olufsen tālvadības pulti,  
var vadīt aprīkojuma galvenās funkcijas. Visas 
funkcijas var nebūt nodrošinātas. 

Beo5 lietošana 
Izvēlieties avotu

Izvēlieties pievienoto 
aprīkojumu Izvēlieties funkciju 

Funkcijas aktivizēšana bez priekšplāna izvēlnes. 
Pievienotajam aprīkojumam jābūt ieslēgtam. 

Beo4 tiešā lietošana Nospiediet krāsu 
pogu, lai aktivizētu 
funkciju Izvēlieties kanālu 

vai
turiet, lai izsauktu pārraižu programmu 

Izvēlieties funkciju 

PIEZĪME. Tas, kura avota poga aktivizē 
perifērijas ierīci, ir atkarīgs no uztvērēja 
iestatījumiem un iestatījumiem izvēlnē 
CONNECTIONS. Sk. 38. un 47. lpp. 

Noderīgi padomi 

Izsauciet priekšplāna 
izvēlni 

vai

PROGRAM GUIDE

RADIO/TV MODE

MENU

INFORMATION

PROGRAM GROUPS

SUBTITLE LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

SETUP

PROGRAM LIST

1

2

3

4

5

Menu
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Aparatūras ieslēgšana, demonstrēšanas sākšana 
un pārtraukšana un meklēšana uz priekšu un 
atpakaļ. 

DVD atskaņotāja demonstrēšanas 
režīms 

Pievienotās aparatūras izvēlnes lietošana, 
izmantojot tālvadības pulti. Beo4 var būt 
jānospiež EXIT, nevis STOP, lai atgrieztos 
iepriekšējā izvēlnē. 

Aparatūras izvēļņu izmantošana 

Ieslēdziet DVD 
atskaņotāju 

Izsauciet aparatūras 
izvēlni Pārvietojieties 

izvēlnēs 

vai

Izvēlieties funkciju Pārvietošanās 
pa lapu/kanālu 
sarakstiem*

2
 

Ievadiet 
informāciju 

Uz priekšu/
atpakaļ 

Nospiediet vienreiz, 
lai apturētu
Nospiediet divreiz, 
lai pārtrauktu 

Atsākt demonstrēšanu atmiņas 

2* Beo4 
Ieslēgšana vai 

izslēgšana 

Beo4 jānospiež GO pirms bultiņu pogām. 
Ja jums ir Beo4, reizēm uz pievienotā aprīkojuma jānospiež GO un pēc tam 0, 
lai ieslēgtu un izslēgtu aprīkojumu. 

Lietojiet Bang & Olufsen tālvadības pulti, lai piekļūtu tādām izstrādājumu 

funkcijām, kas nav Bang & Olufsen aparatūra.  

PIEZĪME. Sk. arī pievienotās aparatūras 
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu. Lai iegūtu 
informāciju par atbalstīto aparatūru sazinieties ar 
Bang & Olufsen tirgotāju. 

+ 0–9 

STOP PLAY 
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 44 Televizora uzstādīšana 

46 Sistēmas paplašināšana 

48 Papildu aprīkojuma uzstādīšana

 50 Savienojumu paneļi 

 52 Televizora iestatīšana pirmajā lietošanas reizē 

 54 Skaļruņu iestatīšana 

 56 Papildu iestatījumi 

 58 Ekrāna izvēlnes 

 58 Tīrīšana 

Saturs — uzstādīšana 
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Televizora uzstādīšana 

Svarīgi! 
Ventilācija

Izpildiet šajā un nākamajās lapās redzamos norādījumus par televizora novietošanu 

un pievienošanu. 

Televizora novietošana 
Novietojot televizoru, atcerieties, ka pēc televizora 
ieslēgšanas iebūvētais elektromotora bloks to 
pagriezīs iepriekš iestatītā pozīcijā. 

Balstu noņemšana 
Pēc televizora novietošanas noņemiet abus balstus, 
kas atrodas zem priekšējā rāmja. 

Pamatnes vāka piestiprināšana 
Pamatnes aizmugurē ir abpusējās līmlentes 
loksnes. 

Pirms vāku piestiprināt pavisam, ievietojiet to vietā, 
nenoņemot lentes pārklājumu. 

Tā kā televizors ir smags, jebkādas televizora 
pārvietošanas/celšanas darbības drīkst veikt tikai 
kvalificēts personāls, izmantojot piemērotus 
palīglīdzekļus. 

Atskrūvējiet katrā balstā esošās skrūves. 

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, atstājiet televizora malās vismaz 5 cm (2 collas) brīvas vietas un 
virs tā — 10 cm (4 collas). Nenosedziet korpusa aizmugurē esošās ventilācijas atveres. 
Pārkaršanas gadījumā (mirgojošs gaidīšanas režīma indikators un ekrānā redzams brīdinājums) izslēdziet 
televizoru, lai ļautu tam atdzist. Šajā laikā televizoru lietot nedrīkst. 

1

2
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Kabeļu izvadīšana 

Pārskats 

Lai nodrošinātu televizora pagriešanu, kabeļiem 
jāveido plaša cilpa un jābūt piestiprinātiem pie 
kabeļu skavas. 

Lai noteiktu nepieciešamo kabeļu papildu garumu, 
pirms kabeļu nostiprināšanas ar kabeļu skavām 
lēnām pagrieziet televizoru pa kreisi, lai izveidotu 
akurātu kabeļu saišķi. 

Atrodiet savienojuma paneļus un citus svarīgus 
elementus: 
1 Gaidīšanas režīma indikators/tālvadības pults 

uztvērējs. 
2 Sānu savienojumu panelis (strāvas avota ieejas 

ligzda, TV signāla antenas ligzda, BeoMaster 
savienojumi). 

 Paceliet galveno savienojumu paneli (4) uz 
priekšu, lai piekļūtu ligzdām. 

3 Kabeļa skava. 
4 Galvenais savienojumu panelis ar iebūvētu 

kabeļu nodalījumu un vāku. 
 Paceliet paneli uz priekšu, lai noņemtu vāku. 
 Atveriet nodalījumu paneļa malā, lai kabeļu 

izvadīšanas laikā atvieglotu piekļuvi. 

PIEZĪME! Ilgi neatstājiet ekrānā nekustīgus attēlus, piemēram, logotipus, videospēles, datoru attēlus un 
attēlus, kas tiek parādīti formātā 4:3. Tas var izraisīt pēcattēla saglabāšanu ekrānā. 

1 1

4 3

4
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Iestatījumu paplašināšana 

Informācija 

Televizors atbalsta plašu papildu aprīkojuma klāstu. Varat pat pievienot projektoru 

un mājas automatizācijas sistēmu, lai ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu un atvērtu 

un aizvērtu aizkarus. Videomagnetafonus pievienojiet tikai AV1 vai AV2. 

Atvienošana no strāvas 
Iestatījumu paplašināšanas laikā televizoram 
jābūt atslēgtam no strāvas avota. 

Atvienojiet televizoru no strāvas Izslēdziet televizoru 

Kabeļu pārsega noņemšana
Noņemiet kabeļu pārsegu, lai piekļūtu 
savienojumu panelim 

Sasveriet galveno savienojumu 
paneli uz priekšu 

Papildu aprīkojuma pievienošana 
Lai citu ražotāju izstrādājumus vadītu, izmantojot 
tālvadības pulti Beo5, katram izstrādājumam 
pievienojiet Bang & Olufsen infrasarkano staru 
raidītāju. Sk. arī 48.-49. lpp. 

Izveidojiet savienojumus Izvēlieties atbilstošo paneļa 
ligzdu, kas apzīmēta ar CTRL. 

Televizora ieslēgšana 
Pirms televizora pievienošanas strāvas avotam 
vienmēr pievienojiet pārsegus. 

Pievienojiet televizoru  
strāvas avotam Pievienojiet visus pārsegus Ieslēdziet televizoru 

Nospiediet B, lai atvērtu 
pagaidu savienojumu ligzdu 
mazo vāciņu 

Atvirziet abus aizbīdņus A un 
noņemiet vāku 

AUTO SELECTION
TIMER RECORDER

HDMI 

Automātiska pievienoto avotu izvēle, kad televizors ir ieslēgts un nosaka signālu. 
Aktivizējiet pievienotās ierakstīšanas ierīces taimera ierakstīšanas opciju. Pieejams, ja jums nav papildu 
Bang & Olufsen cietā diska ierakstīšanas iekārtas. Pieejams tikai izvēlnē AV1 un AV2, un aktivizēšanu 
jebkurā laikā var veikt tikai vienā no šīm izvēlnēm. 
Aprīkojuma pievienošana, izmantojot ligzdu HDMI IN. Ja izvēlnes CONNECTIONS iestatījuma HDMI 
EXPANDER vērtība ir YES, tad AV izvēlnēs opcijas HDMI-C vietā ir pieejama opcija HDMI-C1, HDMI-C2, 
HDMI-C3 un HDMI-C4. 

B

A
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Papildu aparatūras reģistrēšana 
Reģistrējiet pie televizora pievienoto 
aprīkojumu, ja televizors to nav noteicis 
automātiski. Atkārtojiet šīs darbības visām 
ligzdu grupām. 

Izvēlieties izvēlni 
STANDBY 
OPTIONS 

Izvēlnē OPTIONS 
izvēlieties 
CONNECTIONS 

Izsauciet izvēlni 
TV SETUP 

Ligzdu grupā 
izvēlieties 
ligzdu un 
reģistrējiet 

(VGA) 
(Y – Pb – Pr) 

STANDBY OPTIONS 

Aparatūras pievienošana, izmantojot VGA ligzdu (AV5, pieejams, ja jums nav papildu BeoMaster, vai AV6). 
Aparatūras pievienošana, izmantojot Y – Pb – Pr ligzdu (AV2 vai AV3). 
Iestatiet televizora pierīci, lai tā izslēgtos, kad izslēdzat avotu vai televizoru. Varat arī izvēlēties,  
ka televizora pierīce vienmēr ir ieslēgta vai arī to var ieslēgt un izslēgt manuāli ar tālvadības pulti. 

Izpildiet ekrānā 
redzamos 
norādījumus 

Avota opcijas 
izvēlnē AV1-AV6 

Izvēlnes 
CONNECTIONS 

saturs 

Minētie ir tikai reģistrācijas piemēri, pieejamo 
aprīkojumu var reģistrēt jebkurā avota opcijā. 
Papildu aprīkojumu var būt jāreģistrē arī sistēmā 
Master Link. 
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NONE 
V.MEM 

DVD/DVD2 
DTV2 (V.AUX) 
DTV 
V.AUX2 
TV 
PC 
CENTRE 

Nekas nav pievienots 
Papildu cietā diska ierakstīšanas iekārta vai 
pievienots videomagnetafons
Pievienots DVD atskaņotājs vai ierakstīšanas iekārta 
Aparatūra, piemēram, televizora pierīce 
Aparatūra, piemēram, televizora pierīce 
Aparatūra, piemēram, videospēļu iekārta 
Pievienots TV uztvērējs 
BeoMaster vai pievienots PC 
Savienojums ar avotu centrmezglu, kurā var būt 
iekļauti seši iebūvēti avoti (tikai izvēlnē AV2) 

AV1-AV6 
DISPLAY 2
HDMI EXPANDER 

LINK 

Pievienotās aparatūras reģistrēšana 
Pievienotā projektora reģistrēšana 
HDMI-C ligzdai pievienota HDMI paplašinātāja 
aktivizēšana vai deaktivizēšana 
Iestatiet savienojuma frekvenci un aktivizējiet 
sistēmas modulatoru 



Iestatiet TV video avotus un skaļruņus. 

Videosignāli 
Pievienojiet videosignālus, piemēram, kabeli, 
antenu vai satelīttelevīzijas iekārtu shēmas labajā 
pusē norādītajām ligzdām. 

Skaļruņi 
Izmantojiet Bang & Olufsen skaļruņus Power Link. 
Izmantojiet skaļruņu komplektācijā iekļautos 
kabeļus. Garākus kabeļus var iegādāties no  
Bang & Olufsen tirgotāja. 

Papildu videoaparatūra 
Vienlaikus pievienojiet daudzus dažādus 
videoaparatūras veidus. Šeit ir redzami arī avota 
nosaukumu piemēri, ko var izvēlēties aparatūrai 
izvēlnē CONNECTIONS. 

Aprīkojums ar HDMI izvadi Aparatūru, kam ir HDMI izvade, var pievienot pie jebkuras pieejamās HDMI ligzdas neatkarīgi no AV 
ligzdu grupas, kam ir pievienota šī aparatūra. Papildinformāciju par pievienotās aparatūras uzstādīšanu sk. 
47. lpp. 

Noderīgi padomi 

Papildu aprīkojuma uzstādīšana 

Infrasarkano staru raidītāji: Lai, izmantojot 
Bang & Olufsen tālvadības pulti, varētu vadīt citu 
ražotāju ierīču darbību, katram izstrādājumam 
pievienojiet Bang & Olufseni nfrasarkano staru 
raidītājus. Savienojiet katru raidītāju ar attiecīgo 
galvenā savienojumu paneļa ligzdu, kas apzīmēta 
ar CTRL. 

DVB-T/C POWER LINK 1

SUB

POWER LINK 

2–6

ANT 1

TV

AV 6

AV 3

AV 2

Camera
[CAMERA]

DVD
[DVD]

Digital television
[DTV]
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Paplašiniet sistēmu, piemēram, mājas videosistēmā ar projektoru un mājas 

automatizācijas sistēmu. 

Mājas videosistēmas uzstādīšana 
Izmantojiet projektoru vai pievienojiet mājas 
automatizācijas sistēmu, lai kontrolētu telpas 
apgaismojumu un aizkarus. 

BeoMaster 
Ja televizors ir aprīkots ar BeoMaster, savienojuma 
izveidošanai ar internetu izmantojiet Ethernet 
ligzdu sānu savienojuma panelī un abas USB 
ligzdas, lai BeoMaster savienotu ar papildu 
aprīkojumu, piemēram, atmiņas karšu lasītāju. 

Audiosistēma 
Ar Master Link ligzdu pievienojiet Bang & Olufsen 
audiosistēmu savam televizoram. Savienojiet to ar 
Master Link ligzdu sānu savienojuma panelī. Sk. 
arī 18.-19. lpp. 

Strāvas padeves kabelis un spraudnis Komplektācijā iekļautais strāvas padeves kabelis un spraudnis ir konstruēti speciāli šim televizoram. Ja 
tiks nomainīts spraudnis vai jebkādā veidā sabojāts strāvas padeves kabelis, tiks ietekmēta televizora 
darbība. Pievienojiet ~  ligzdu sava televizora sānu savienojuma panelī sienas kontaktligzdai. Infrasarkano 
staru uztvērējs iedegas sarkanā krāsā, televizors ir ieslēgts gaidīšanas režīmā un gatavs lietošanai. 

Infrasarkano staru uztvērējs 
Ja iebūvēto tālvadības pults signālu infrasarkano 
staru uztvērēju aizsedz nolaistais projektora 
ekrāns, papildus jāuzstāda ārējs infrasarkano staru 
uztvērējs. 

Ethernet

USB

USB

ROUTER

Internet

ML

D
IS

PL
A

Y
 2

IR
 1

+
2

IR
-I

N

CINEMA

Home
Automation

system
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Savienojumu paneļi 

Jebkurš aprīkojums, kas tiek pievienots galvenajam savienojumu panelim, jāreģistrē 

izvēlnē CONNECTIONS. Sk. 47. lpp. 

Modulim CA vienā pusē ir viena izvirzīta mala, bet 
otrā pusē — divas izvirzītas malas. Pusei ar divām 
šķautnēm jāatrodas labajā pusē. Ievietojot karti, 
zelta krāsas mikroshēmai jābūt vērstai uz augšu. 

HDMI avots Var skatīties divus HDMI avotus vienlaikus, ja viens no šiem avotiem ir pievienots 
HDMI ligzdai A vai B, bet otrs — HDMI ligzdai C vai D. 

1* Tikai savienojumam ar lokālo tīklu (LAN), kas nav 
ārpus jūsu dzīvokļa, mājas vai ēkas. 

Noderīgi padomi 

TV 
Antenas ieejas ligzda ārējās antenas/analogās 
televīzijas kabeļtīkla pievienošanai. 

ML 
Savienošanai ar saderīgu Bang & Olufsen 
audiosistēmu. Pieejams, ja televizoram ir 
BeoMaster. 

AUX 
21 kontaktligzda papildu video aparatūrai, lai 
veiktu ārēju kopēšanu. 

 USB 
Savienojumam ar USB portu aprīkotas aparatūras 
pievienošanai. Pieejams, ja televizoram ir BeoMaster. 

 Ethernet*
1 

Savienojumam ar internetu. Pieejams, ja televizoram 
ir BeoMaster. 

~ – Strāvas padeve 
Savienojums ar strāvas avotu. 

SMARTCARD

PCMCIA

POWER LINK

CONTROL

CENTRE 1

CINEMAMONITOR

SMARTCARD

PCMCIA

IR IN

DTV DATA

MASTER LINK

1(SUB)

1

2

3 2 3 4

TTL

5 6
ANTHDMI  INDVI-D  OUT

AV 4AV 3 RS232

IR IN

CTRLSPDIF

VIDEO IN L IN R IN

IR 1+2

LINK TVS VIDEO

YSPDIFCTRL Pb Pr

AV 2

AV 5

AV 1

YSPDIF

DISPLAY 1

CTRLSPDIFCTRL Pb Pr

R  INL  IN
VIDEO

IN SPDIF CTRL

DISPLAY 2 A B C D

AV 6
R  INL  IN

VIDEO
IN SPDIF CTRL

VGA

S VIDEO

ML

AUX

TV
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*Galvenā savienojumu paneļa attēlā pelēkotās ligzdas, iespējams, jau aizņem iekšējie savienojumi. Neatvienojiet kabeļus no šīm 

ligzdām! 

PIEZĪME. Video ierakstīšanas iekārtas var pievienot 
tikai AV1 vai AV2 ligzdu grupām, jo šīs ir vienīgās 
ligzdu grupas video izvadei. Galveno ierakstīšanas 
iekārtu pievienojiet AV1 un otru ierakstīšanas 
iekārtu — AV2. 

Austiņas 

POWER LINK 1 (SUB) 

POWER LINK 2–6 

Lai skaļruņos izslēgtu skaņu, skaļuma ripu ātri pagrieziet pulksteņrādītāja 
virzienā. Pagrieziet skaļuma ripu jebkurā virzienā, lai austiņās noregulētu 
skaļumu. Lai skaļruņos ieslēgtu skaņu, skaļuma ripu ātri pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā. 
Divu Bang & Olufsen zemu frekvences skaļruņu savienošanai izmantojiet 
kabeļa sadalītāju. 
Ārējiem skaļruņiem telpiskā skanējuma iestatījumā. Sk. arī 54.-55. lpp. 

 
Stereoaustiņu pievienošana. 

AV1
Ligzdu grupa, kas paredzēta papildu cietā diska 
ierakstīšanas iekārtai. 

AV2 
Ligzdu grupa AV savienojumam ar papildu 
videoaparatūru. 

AV3 
Ligzdu grupa AV savienojumam ar papildu 
videoaparatūru. 
Televizorā starp papildu ierakstīšanas iekārtu un 
ierakstāmo avotu, kas pievienots ligzdu grupai 
AV3, tiek nodrošināta pastāvīga signāla padeve. 
Tas ļauj jums iestatīt AV3 avotu tā, lai tas ieslēgtos 
automātiski, kā arī papildu ierakstīšanas iekārtu 
iestatīt tā, lai tiktu veikti ieraksti, izmantojot 
taimeri, no AV3 pievienotā avota ar nosacījumu, 
ka pievienotais aprīkojums atbalsta šīs funkcijas. 

AV4 
Ligzdu grupa AV savienojumam ar papildu 
videoaparatūru. 

AV5 
Šī ligzdu grupa ir pieejama tikai, ja jūsu televizors 
nav aprīkots ar BeoMaster. Izmantojiet šo ligzdu 
grupu savienošanai ar tādu aprīkojumu, kuru 
nevēlaties pievienot pastāvīgi, piemēram, 
savienojumam ar fotokameru vai videokameru. 

AV6 
Izmantojiet šo ligzdu grupu savienošanai ar tādu 
aprīkojumu, kuru nevēlaties pievienot pastāvīgi, 
piemēram, savienojumam ar fotokameru vai 
videokameru. 

VIDEO IN (AV4) 
Videosignāla savienojums 

L-IN, R-IN (AV4–AV6) 
Labā un kreisā kanāla ieeja. 

Y – Pb – Pr (AV2–AV3) 
Videosignāli no ārēja avota, piemēram, HDTV 
avota. Ligzdu var izmantot kopā ar AV ligzdu vai 
digitālā audiosignāla ligzdu.

SPDIF (AV2–AV6) 
Digitālā audiosignāla ieejas ligzda, piemēram, 
DVD atskaņotājs. 

CTRL (AV2–AV6) 
Infrasarkano staru vadības signāla savienojums 
ārējam aprīkojumam, kas ir pievienots AV ligzdai. 

S VIDEO (AV4, AV6) 
S-VHS vai Hi-8 videokamerām. 

DISPLAY 2 (DVI-D OUT) 
Projektora pievienošana 

HDMI IN (A–D) 
Augstas izšķirtspējas multivides interfeisa High 
Definition Multimedia Interface videosignāla avots 
vai dators. Avotus var reģistrēt jebkurā AV ligzdu 
grupā. HDMI paplašinātāja pievienošana HDMI C 
ligzdai. 

VGA 
Ligzda augstas izšķirtspējas videoavota vai datora 
pievienošanai.

ANT (1–3) 
Antenas ieejas ligzda (1 – DVB–T/C) no ārēja 
antenas/kabeļa TV tīkla (2 – DVB–S), no 
satelīttelevīzijas antenas, ārēja antenas/kabeļa  
TV tīkla (3), ko aizņem papildu cietā diska 
ierakstīšanas iekārta. 

MASTER LINK 
Savienošanai ar saderīgu Bang & Olufsen 
audiosistēmu. Pieejams, ja televizoram nav 
BeoMaster. 

LINK TV 
Antenas izejas ligzda videosignāla padevei uz 
citām telpām. 

DTV DATA 
Vēlākai izmantošanai. 

CINEMA 
Savienošanai ar mājas automatizēšanas sistēmu. 

TTL/RS232
Izmantošanai tikai viesnīcu sistēmās. 

IR IN 
Savienošanai ar papildu infrasarkano staru 
uztvērēju, ja televizors uzstādīts ar projektoru. 

IR 1+2 
Savienošanai ar ārēju infrasarkano staru uztvērēju 
lietošanai ar mājas videosistēmu. 

PCMCIA/SMARTCARD 
Kartei un modulim, kas nodrošina piekļuvi 
digitālās satelīttelevīzijas kanāliem. 

 USB (galvenajā ligzdu panelī) 
Tikai tehniskās apkopes vajadzībām. 
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Televizora iestatīšana pirmajā lietošanas reizē 

Izvēlnes valoda 
TV uztvērējs 
Savienojumi 

Automātiskā 
regulēšana 

Ekrāna izvēļņu valodas izvēle. 
Izvēlne TUNING ir pieejama, ja aktivizēts TV uztvērējs, sk. 38. un 58. lpp. 
Izvēlieties katrai ligzdai pievienotā aprīkojuma tipu, izmantojamās ligzdas, 
produkta nosaukumu un avota nosaukumu. 
Ekrānā automātiski parādās kanālu regulēšanas izvēlne. 

Informācija 

Šīs pirmās lietošanas reizes iestatīšanas gaita tiek aktivizēta, kad televizors ir pievienots 

strāvas avotam un tiek ieslēgts pirmo reizi. Ja aparatūras iestatīšanu atliksit uz 

vēlāku laiku, piekļūt šīm izvēlnēm un mainīt tajās iestatījumus varēsit vēlāk. 

Televizora ieslēgšana 

Iestatīšana 
Tālāk minētie iestatījumi jums tiek rādīti tikai, 
pirmoreiz ieslēdzot televizoru.*

1
 

Televizors ieslēdzas un ir gatavs lietošanai aptuveni 
20 sekunžu laikā. 

Ieslēdziet  

Izvēlieties iestatījumu Apstipriniet un pārejiet uz nākamo izvēlnes elementu 

Ekrāna izvēlnes valodas iestatīšana 
Iekšējā TV uztvērēja vai DBV aktivizēšana vai deaktivizēšana 
Pievienotā aprīkojuma reģistrēšana, sk. 47. lpp. 
Automātiska TV kanālu noregulēšana, sk. arī 34. lpp. Pieejams, ja TV 
uztvērējs ir aktivizēts, sk. 38. lpp. 

1* PIEZĪME. Izvēlnē veicot vēlamos iestatījumus, 
pirmās lietošanas reizes iestatīšanas procedūras 
laikā var būt jānospiež zaļā poga, lai pārietu pie 
nākamās izvēlnes. Izpildiet ekrānā redzamos 
norādījumus 

TV 

MENU LANGUAGE 
TUNER SETUP 
CONNECTIONS 
AUTO TUNING 
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Skaļruņu kalibrēšana 
Skaļruņu iestatīšana, lai optimizētu skaņu no 
savas klausīšanās pozīcijas. 

Statīva kalibrēšana 
Televizora motorizētas pagriešanas funkcija 
nedarbojas, kamēr nav pabeigta kalibrēšana. 

Skaļruņu iestatīšana pirmajā lietošanas reizē attiecas tikai uz skaļruņiem, 
kas paredzēti, lai skatītos televizoru. Pēc pirmās lietošanas reizes 
iestatīšanas var iestatīt skaļruņus, lai skatītos mājas videosistēmu.  
Sk. arī Skaļruņu iestatīšana 54.-55. lpp. un Telpiskais skanējums un mājas 
videosistēma 30. lpp. 

Skaļuma, zemo un augsto frekvenču un toņkompensācijas līmeņa 
pielāgošana, un divu skaļruņu noklusējuma kombināciju iepriekšēja 
iestatīšana. Izvēlieties dažādas skaļruņu kombinācijas jebkurā laikā.  
Sk. 35. lpp. 

Atlasot izvēlnes elementu 
SET LEFTMOST POSITION, 
televizoru pagrieziet pa 
kreisi, līdz stāvoklim, kurā 
vēlaties apturēt tā kustību 

Atlasot izvēlnes elementu  
SET RIGHTMOST POSITION, 
televizoru pagrieziet pa labi, 
līdz stāvoklim, kurā vēlaties 
apturēt tā kustību 

Apstiprināt 

Varat iepriekš iestatīt vēlamo pozīciju, kādā pagriezt televizoru,  
to ieslēdzot un izslēdzot. Sk. 56. lpp. 

PIEZĪME. Pirms motorizētā statīva lietošanas jums 
statīvs jākalibrē. 

Kad iestatīšana pirmajā lietošanas reizē ir pabeigta, skaļruņus var iestatīt lietošanai 

mājas videosistēmā. 

Statīva pielāgošana Iestatiet maksimālo leņķi, kādā jāpagriež televizors, — pa kreisi un pa labi. 

STAND POSITIONS 

SPEAKER TYPES 
SPEAKER ROLES 
SPEAKER DISTANCE 
SPEAKER LEVEL 

SOUND ADJUSTMENT 

STAND ADJUSTMENT 

53



Pirms skaļruņu iestatījumu pielāgošanas 
jebkādam režīmam, ieslēdziet televizoru mājas 
videosistēmas režīmā. 

Skaļruņu iestatījumu izvēlēšanās Izvēlnē OPTIONS izvēlieties 
SOUND 

Ieslēdziet televizoru un izsauciet 
TV SETUP 

Skaņa iestatīšanas laikā 

Skaļruņu lomas

Iestatīšanas laikā skaļrunis reizēm sāk skanēt. Pārbaudiet, vai izgaismotais 
skaļrunis atbilst skaļruņa, kas skan, nosaukumam. 
Pirms aizmugurējo skaļruņu izvēles ir jāizvēlas telpiskā skanējuma skaļruņi. 

Skaļruņu tipu iestatīšana 
Katra skaļruņa veida reģistrēšana izvēlnē.  
Visi Bang & Olufsen skaļruņiskan un ekrānā ir 
izgaismoti. 

Izvēlieties katra pievienotā skaļruņa funkciju, 
piemēram, priekšējais, aizmugurējais vai 
telpiskā skanējuma sistēmas skaļrunis. 
Skaļrunim var būt vairāk nekā viena loma — 
viena, lai skatītos televizoru un otra, lai skatītos 
mājas videosistēmu. 

Skaļruņu lomu iestatīšana 

Skaļruņu iestatīšana 

Izvēlieties skaļruni un 
nosakiet skaļruņa tipuIzvēlieties izvēlni SPEAKER TYPE 

Nosakiet katra skaļruņa lomuIzvēlēties izvēlni SPEAKER ROLE 

Lai izveidotu telpiskā skanējuma sistēmu, pievienojiet televizoram sistēmas  

Power Link skaļruņus un vienu vai divus infrazemo frekvenču skaļruņus BeoLab. 

Apstiprināt 

Apstiprināt 

Izvēlēties izvēlni 

Informācija 
PIEZĪME. Lai veiktu mājas videosistēmas iestatīšanu, 
vispirms jāieslēdz mājas videosistēmas režīms. 
Informāciju par mājas videosistēmu sk. 30. lpp. 

	 TV	(1)		 	 	Mājas		 	  
	 	 	 videosistēma	(2) 
A: Labais priekšējais   Kreisais priekšējais  
 (Right front)  (Left front)
B: Kreisais priekšējais  Kreisais telpiskā   
 (Left front)  skanējuma  
   (Left surround)
C: Izslēgts    Kreisais aizmugurējais  
   (Left back)
D: Izslēgts    Labais aizmugurējais  
   (Right back)
E: Kreisais aizmugurējais  Labais telpiskā skanējuma  
 (Left back)  (Right surround)
F Labais aizmugurējais  Labais priekšējais  
 (Right back)  (Right front)
G izslēgts    Centrālais 
   (Centre)

Skaļruņa lomas iestatīšana. 

AB

C

D

E F

G

1
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Ievadiet attālumu metros, kāds, mērot taisnā 
līnijā, ir no jūsu iecienītās skatīšanās pozīcijas 
līdz katram skaļrunim. 

Skaļruņu novietojuma attāluma 
iestatīšana 

Izvēlieties skaļruni un attālumuIzvēlieties izvēlni 
SPEAKER DISTANCE Apstiprināt 

Skaļruņa līmenis Kalibrējiet katru skaļruni saskaņā ar centrālo skaļruni, lai nodrošinātu optimālu 
telpisku skanējumu. 

Ja izmantojat divas atšķirīgas vietas, lai skatītos mājas videosistēmu un parastā veidā 

skatītos televizoru, jāveic divi dažādi skaļruņu iestatījumi. 

Skaļuma līmeņa kalibrēšana 
Katrs skaļrunis pēc kārtas reproducē 
kalibrēšanas signālu. Pielāgojiet skaļruņus, lai 
tie atbilstu centrālā skaļruņa skaņas līmenim. 

PIEZĪME. Kad esat veicis skaļruņa kalibrēšanu, 
skaļruņa skaņu atkārtoti kalibrēt vajadzēs tikai tad, 
ja veiksit izmaiņas iestatījumos. 

Izvēlnē SEQUENCE 
izvēlieties 
AUTOMATIC vai 
MANUAL 

Izvēlēties izvēlni 
SPEAKER LEVEL Apstiprināt 

Aktīvās skanējuma sistēmas skatīšana
Ekrānā var apskatīt avotam vai pārraidei 
iestatītās aktīvās skanējuma sistēmas 
nosaukumu. 

Izvēlieties izvēlni SOUND SYSTEM 

Ja ir izvēlēts 
MANUAL, izvēlieties 
skaļruni un 
pielāgojiet līmeni 

Izvēlnē OPTIONS 
izvēlieties SOUND 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP 

Skaļruņu novietojuma attāluma 
iestatīšana. 

Skaņas līmeņa kalibrēšana, skatoties no divām 
dažādām pozīcijām.

CENTRE
LEFT 

FRONT
RIGHT 
FRONT

LEFT
SURROUND

RIGHT
SURROUND

RIGHT 
BACK

LEFT 
BACK

2

1
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Papildu iestatījumi 

Programmējiet televizora pozīcijas, kas piemērotas, 
lai to skatītos, lai klausītos mūziku un lai to 
atstātu izslēgtu. Informāciju par statīva iestatīšanu 
pirmajā televizora lietošanas reizē sk. 53. lpp. 

Televizora pozīcijas Izvēlieties VIDEO, 
AUDIO vai STANDBY

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP un  
izvēlieties izvēlni 
STAND POSITIONS 

1* Iestatīšana pirmajā 
lietošanas reizē 

Pirmās iestatīšanas laikā, kad televizora pozīcijas ir iestatītas, nospiediet zaļo 
pogu, lai turpinātu iestatīšanu pirmajā lietošanas reizē. 

Laiks un datums 
Laika un datuma iestatīšana. Lai ekrānā tiktu 
parādīts pulkstenis, nospiediet tālvadības pults 
Beo5 pogu Clock. Pēc 10 sekundēm tas atkal 
pazudīs. 

Izvēlieties izvēlni 
CLOCK 

Izsauciet izvēlni  
TV SETUP un  
izvēlieties izvēlni 
OPTIONS 

Varat veikt papildu iestatījumus, piemēram, iestatīt televizora pagriešanas stāvokļus, 

iestatīt pareizu laiku un datumu un aktivizēt, pielāgot un deaktivizēt ikdienā 

lietojamās papildu cietā diska ierakstīšanas iekārtas funkcijas. 

Apstiprināt*
1
 

Apstiprināt 

Pagrieziet televizoru 
vajadzīgajā pozīcijā 

Iestatiet laiku un 
datumu

PIEZĪME. Vienkāršākais pulksteņa iestatīšanas 
veids ir tā sinhronizēšana ar skatāmā TV kanāla 
piedāvāto teleteksta pakalpojumu, izmantojot 
izvēlni CLOCK. Ja teleteksta pakalpojums nav 
pieejams, pulksteni var iestatīt manuāli. 
 

Informācija 

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select

CLOCK

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2009

SYNCHRONISE NO

 store
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Divi funkciju līmeņa iestatījumi — BASIC un 
ADVANCED — nosaka izvēlnes SETUP saturu. 

Cietā diska ierakstīšanas iekārtas 
iestatīšana Izvēlieties izvēlni 

SETUP 

Cietā diska 
ierakstīšanas iekārtas 
ieslēgšana un galvenās 
izvēlnes izsaukšana 

Apstiprināt 
Izvēlieties opciju un 
mainiet iestatījumus 

Izvēlieties līmeni BASIC vai ADVANCED 
Piekļuves koda ievadīšana, lai ierobežotu piekļuvi ierakstiem 
Astoņas iepriekš noteiktas grupas ierakstu ievietošanai 
Ierakstu kvalitāte (STANDARD/HIGH) 
Manuālo ierakstu standarta garums 
Papildu pievienotā aprīkojuma reģistrēšana 
Funkcija EXTENDED pārraižu demonstrēšanai no atmiņas nodrošina 
kopēšanu buferī, tiklīdz izvēlaties avotu. Sk. arī 8.-9. lpp. 
Izvēļņu sistēmai var izvēlēties kādu no astoņām valodām 
Precīza kanālu, kas saglabāti cietā diska ierakstīšanas iekārtas 
noregulēšanas iekārtā, regulēšana 
Automātiska sekošana televizora laika un datuma iestatījumiem 

FEATURE LEVEL 
PARENTAL LOCK CODE*

2 

GROUPS*
2 

RECORDING QUALITY*
2
 

RECORDING DURATION 
CONNECTIONS 
REPLAY*

2
 

MENU LANGUAGE 
TUNING*

3 

CLOCK*
3
 

2* Cietā diska ierakstīšanas iekārta 
3* Regulēšana un pulkstenis 

Ierakstu kvalitāte

Ar *
2
 apzīmētās funkcijas ir pieejamas tikai pēc FEATURE LEVEL iestatīšanas uz ADVANCED. 

Līmenī ADVANCED TUNING un CLOCK atrodas sadaļā EXTRA. 
STANDARD kvalitāte cietajā diskā aizņem mazāk vietas nekā HIGH. 
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Ekrāna izvēlnes 

TUNING*
1
 

PLAY TIMER 

OPTIONS 

STAND POSITIONS 

EDIT CHANNELS  34. lpp. 
ADD CHANNELS  34. lpp. 
AUTO TUNING  34. lpp. 
MANUAL TUNING 

TIMER ON/OFF  33. lpp. 
PLAY TIMER INDEX  33. lpp. 
PLAY TIMER PROGRAMMING  33. lpp. 
WAKE-UP TIMER  32. lpp. 

CONNECTIONS 

TUNER SETUP 

SOUND 

PICTURE  35. lpp. 
CLOCK  56. lpp. 
MENU LANGUAGE  52. lpp.
AUTO COLOUR MANAGEMENT 36. lpp.

VIDEO  56. lpp. 
AUDIO  56. lpp. 
STANDBY  56. lpp. 
STAND ADJUSTMENT  53. lpp. 

MANUAL TUNING (EXTRA) 34. lpp. 

AV1–AV6  47. lpp. 
DISPLAY 2  47. lpp. 
HDMI EXPANDER  47. lpp. 
LINK  47. lpp. 

TV TUNER*
1
  38. lpp. 

DVB  38. lpp. 

SOUND ADJUSTMENT  35. lpp. 
SPEAKER TYPES  54. lpp. 
SPEAKER ROLES  54. lpp. 
SPEAKER DISTANCE  54. lpp. 
SPEAKER LEVEL  55. lpp. 
SOUNS SYSTEM  55. lpp. 

1. 2. Iestatīšana 3.

Galvenie iestatījumi: Izvēlieties Zone, TV un Menu. 

Apkope 
Ekrāns  

Korpuss un pultis 

Neizmantojiet alkoholu 

Lietotājs ir atbildīgs par regulāru apkopi, piemēram, tīrīšanu. 
Lai no ekrāna notīrītu putekļus, lietojiet mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet šķidros vai aerosola tīrīšanas līdzekļus. 
Noslaukiet putekļus no virsmām, izmantojot sausu un mīkstu drānu. Lai notīrītu traipus vai netīrumus, 
izmantojiet mīkstu, mitru drānu un ūdens un vāja mazgāšanas līdzekļa, piemēram, trauku mazgāšanas 
šķidruma, šķīdumu. 
Nelietojiet alkoholu vai citus šķīdinātājus, lai notīrītu kādu televizora daļu. 

Tīrīšana 
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HARD DISC CONTENTS 

TIMER PROGRAMMING 

TIMER INDEX  26. lpp. 

SETUP 

RECORD/STOP RECORDING  4–5. lpp. 

EDIT*
2
 

OPTIONS*
2
 

GROUP*
2
  28. lpp. 

SOURCE  26. lpp. 
CHANNEL  26. lpp. 
START TIME  26. lpp. 
STOP TIME  26. lpp. 
DATE/WEEKDAYS  26. lpp. 
PROTECTION*

2
  26. lpp. 

QUALITY*
2
  26. lpp. 

EXTRA*
2
 

FEATURE LEVEL 

PARENTAL LOCK CODES*
2
 

GROUPS*
2
 

RECORDING QUALITY*
2
 

RECORDING DURATION 

CONNECTIONS 

REPLAY*
2
 

MENU LANGUAGE  57. lpp. 
EXTRA*

2
 

DELETE  27. lpp, 
SPLIT  27. lpp. 
TRIM  27. lpp. 
EXTERNAL COPY 28. lpp. 

PROTECTION  27. lpp. 
GROUP  28. lpp. 
NAME  27. lpp. 
PARENTAL LOCK  29. lpp. 

GROUP  26. lpp. 
NAME  26. lpp. 
PARENTAL LOCK  26. lpp. 
KEEP EPISODES  26. lpp. 

BASIC – ADVANCED  57. lpp. 

OLD CODE – NEW CODE  57. lpp. 

MOVIES – SPORTS  57. lpp. 

STANDARD – HIGH  57. lpp. 

MANUAL RECORDING  57. lpp. 

NONE – V MEM – DVD …  57. lpp. 

OFF – BASIC – EXTENDED  57. lpp. 

TUNING  57. lpp. 
CLOCK  57. lpp. 

Papildu cietā diska ierakstīšanas iekārta: Izvēlieties Zone, V.MEM un Menu.

1. 2. Iestatīšana 3.

1* PIEZĪME. Izvēlne TUNING ir pieejama, ja izvēlnē 
TUNER SETUP ir aktivizēta opcija TV tuner. 
2* Tikai ADVANCED funkciju līmenis. 

FEATURE LEVEL Rūpnīcā iestatītais noklusējuma iestatījums ir BASIC. 
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Drošības kopija un pretvīrusu programma 

Drošības kopija
Lietotājs pats ir atbildīgs par datu drošības kopiju 
izveidošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar 
failu, fotoattēlu, mūzikas u.c. kopijām. Lietotāja 
atbildība ir nodrošināt, ka šie dati ir pieejami vidē, 
ko var nekavējoties pārraidīt atpakaļ uz BeoMaster 
vai gadījumā, ja BeoMaster ir aizstāts, uz jauno 
BeoMaster, un lietotāja atbildība ir šīs drošības 
kopijas atkārtoti instalēt, ja nepieciešams. 

Drošības kopiju var novietot darba datorā vai 
jebkurā citā ārējā ierīcē, piemēram, portatīvā 
cietajā diskā, vai arī datus var kopēt CD vai DVD 
diskos. 

Datiem jāizveido drošības kopijas arī tad, ja 
BeoMaster tiek nodots apkopē. Datu nesēji bieži 
vien ir jāformatē, kas ietilpst to remontēšanas 
darbos, un šāda formatēšana, kuras rezultātā tiek 
zaudēti dati, notiek bez brīdinājuma. Bang & Olufsen 
neuzņemas atbildību par nekādu datu zudumu. 

Atkārtota datu instalēšana 
Gadījumā, ja atkārtoti jāinstalē vides kolekcija 
BeoMaster, jūsu kolekcijas pārsūtīšanai uz 
BeoMaster jāizmanto BeoPlayer, BeoPort vai 
BeoConnect (tikai Macintosh datoru lietotājiem) 
programmatūra. Tas garantē, ka nebūs pievienoto 
etiķešu informācijas zuduma. 

Pretvīrusu programma 
Vīrusa uzbrukums var izraisīt sistēmas bojājumu 
un svarīgu datu zudumu. Nopietnos gadījumos 
ierīce BeoMaster jāiesniedz tehniskās apkopes 
veikšanai. Garantijas noteikumi NEATTIECAS uz 
remontu, kas jāveic pēc vīrusu iekļūšanas sistēmā. 
BeoMaster ir iekļauta pretvīrusu programma. Šī 
programma ierīci aizsargā pret urķu biežāk 
izmantotajām programmām. Izmantojot internetu, 
programma tiek automātiski atjaunināta vismaz 
piecu gadu periodā, ja tiek nodrošināts ierīces 
BeoMaster pastāvīgs savienojums ar internetu. 
Programma tiek instalēta, lai nekavējoties un bez 
paziņojuma noņemtu visus failus, kuros ir vīruss. 
Tā rezultātā uz BeoMaster pārsūtītie faili var tikt 
izdzēsti. 

Bang & Olufsen neuzņemas atbildību par nekādu 
datu zudumu, kas radies vīrusa uzbrukuma rezultātā. 

Vienmēr izveidojiet datu kopijas, lai nodrošinātu, ka jūsu fotoattēli, mūzikas faili u.c. 

netiek zaudēti sistēmas vai programmas kļūmes gadījumā. BeoMaster ir iekļauta 

pretvīrusu programma, kas bloķē izplatītākos datorvīrusus. 
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Lietotāja licences līgums — EULA (End User Licence 
Agreement) 

Sistēmā BeoMaster ir iegults ierobežots Windows XP® izdevums. Lai lietotu šo 

izdevumu, jāizlasa tālāk norādītie EULA līguma nosacījumi. 

EULA līguma nosacījumi 
Jūs esat iegādājies ierīci BeoMaster, kurā ietilpst 
Micro soft Licensing AmiTech, GP vai ar to saistīto 
uzņēmumu licencēta programmatūra. Uzstādītos 
MS izcelsmes programmatūras izstrādājumus, kā 
arī ar tiem saistīto multividi, drukas materiālus un 
tiešsaistes vai elektronisko dokumentāciju aizsargā 
starptautiskie intelektuālā īpašuma likumi un 
līgumi. PROGRAMMATŪRA ir licencēta, nevis 
pārdota. Visas tiesības paturētas. 

JA NEPIEKRĪTAT LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA 
NOSACĪJUMIEM, NELIETOJIET IERĪCI VAI NEKOPĒJIET 
PROGRAMMATŪRU. NEKAVĒJOTIES SAZINIETIES 
AR AMITECH, LAI SAŅEMTU NORĀDĪJUMUS PAR 
NELIETOTĀS IERĪCES ATDOŠANU UN NAUDAS 
ATMAKSĀŠANU. JEBKĀDA PROGRAMMATŪRAS 
LIETOŠANA, IESKAITOT, BET NE TIKAI, IERĪCES 
LIETOŠANU, APDRAUDĒS JŪSU LĪGUMU AR EULA 
(VAI JEBKURAS IEPRIEKŠĒJAS VIENOŠANĀS 
APSTIPRINĀŠANU). 

PROGRAMMATŪRAS LICENCES PIEŠĶIRŠANA. 
EULA jums piešķir šādu licenci: PROGRAMMATŪRU 
var lietot tikai IERĪCĒ. 

NAV BOJĀJUMPIECIETĪBAS. PROGRAMMATŪRA 
NAV BOJĀJUMPIECIETĪGA. AMITECH IR NEATKARĪGI 
NOTEICIS, KĀ PROGRAMMATŪRA IR LIETOJAMA 
IERĪCĒ UN MS IR UZTICĒJIS AMITECH VEIKT 
ATBILSTOŠAS PĀRBAUDES, LAI NOTEIKTU, VAI 
PROGRAMMATŪRA IR PIEMĒROTA ŠĀDAI 
LIETOŠANAI. 

PROGRAMMATŪRAI NAV GARANTIJU. 
PROGRAMMATŪRA ir nodrošināta TĀDA, KĀDA 
TĀ IR, un ar visiem defektiem. PIETIEKAMAS 
KVALITĀTES, VEIKTSPĒJAS, PRECIZITĀTES UN 
DARBA (IESKAITOT UZMANĪGU LIETOŠANU) 
RISKS IR JŪSU ATBILDĪBA. NAV ARĪ GARANTIJAS 
PRET PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS 
TRAUCĒJUMIEM VAI IEROBEŽOJUMIEM. JA ESAT 
SAŅĒMIS JEBKĀDAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR 
IERĪCI VAI PROGRAMMATŪRU, ŠO GARANTIJU 
IZCELSMES AVOTS NAV MS UN TĀS NAV SAISTOŠAS. 
MS neatbild par noteiktiem bojājumiem. IZŅEMOT 
AR LIKUMU NOTEIKTO, MS NEATBILD PAR 
JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SPECIFISKIEM, IZRIETOŠIEM 
VAI NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES 
PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI VEIKUMA 
REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR TO. ŠIS IEROBEŽOJUMS 
IR SPĒKĀ PAT, JA JEBKURI LABOJUMI IR NESEKMĪGI. 
MS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR 
JEBKURU SUMMU, KAS PĀRSNIEDZ DIVSIMT 
PIECDESMIT DOLĀRUS ($250). 

Atkārtotas projektēšanas, rekompilācijas un 
izjaukšanas ierobežojumi. PROGRAMMATŪRAS 
atkārtota projektēšana, rekompilācija vai 
izjaukšana ir aizliegta, izņemot un tikai tādā 
apjomā, kādā šāda darbība, neskatoties uz šo 
ierobežojumu, ir skaidri noteikta atbilstošā likumā. 

PROGRAMMATŪRAS ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANA 
IR ATĻAUTA, BET TAI IR IEROBEŽOJUMI. Pastāvīga 
īpašumtiesību nodošana saskaņā ar EULA var 
notikt tikai kā daļa no ierīces pastāvīgas pārdošanas 
vai tiesību nodošanas un tikai tad, ja saņēmējs 
piekrīt EULA. Ja PROGRAMMATŪRA ir jauninājums, 
jebkurā īpašumtiesību nodošanas gadījumā jāiekļauj 
arī visas iepriekšējās PROGRAMMATŪRAS versijas. 

EKSPORTA IEROBEŽOJUMI. Jūs apliecināt, ka 
PROGRAMMATŪRA ir pakļauta ASV eksporta 
jurisdikcijai. Jūs piekrītat visiem atbilstošajiem 
starptautiskajiem un nacionālajiem likumiem, kas 
attiecas uz PROGRAMMATŪRU, ieskaitot ASV 
Eksporta pārvaldības noteikumus, kā arī ASV un 
citu valstu valdību noteiktos patērētāja, galapatēriņa 
un mērķa ierobežojumus. Plašāku informāciju sk. 
http://www.microsoft.com/exporting/ 
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Šis izstrādājums ir ražots atbilstoši 
Direktīvas 2004/108/EK un 2006/95/
EK nosacījumiem. 

This product incorporates copyright protection 
tech nology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights.  Use of this 
copy right protection technology must be 
authorized by Macrovision, and is intended for 
home and other limited viewing uses only unless 
otherwise authorized by Macrovision.  Reverse 
engineering or disassembly is prohibited. 

HDMI, the HDMI logo and High-Definition 
Multimedia Interface are trademarks or registered 
trade marks of HDMI Licensing LLC. 

Atzīšana un atbildība 
Šajā rokasgrāmatā minētie izstrādājumu 
nosaukumi var būt citu uzņēmumu preču  
zīmes vai reģistrētas preču zīmes. 
Daļas izmanto Microsoft Windows Media 

Technologies. Autortiesības © 1999–2002 
Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas. 
Microsoft, Windows Media un Windows logotips 
ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes 
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. 

Lūdzu, ievērojiet, ka Bang & Olufsen nekādā gadījumā 
nav atbildīga par izrietošiem, nejaušiem vai netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies programmatūras 
lietošanas vai lietošanas nespējas rezultātā. 

No elektriskām un elektroniskām iekārtām, to 
daļām un baterijām, kas apzīmētas ar šo simbolu, 
nedrīkst atbrīvoties kopā ar parastiem sadzīves 
atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
to daļas un baterijas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi. 
Likvidējot elektriskās un elektroniskās ierīces un 
baterijas savā valstī pieejamās savākšanas sistēmās, 
jūs saudzējat vidi, cilvēku veselību un veicināt 
pārdomātu un racionālu dabas resursu 
izmantošanu. Elektrisko un elektronisko ierīču, 
bateriju un to atkritumu savākšana novērš 
iespējamu dabas piesārņojumu ar bīstamām 
vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu un ierīču sastāvā.

Bang & Olufsen tirgotājs sniegs padomu, kā jūsu 
valstī pareizi likvidēt šādus atkritumus. 

Ja izstrādājums ir pārāk mazs, lai to apzīmētu ar 
simbolu, tas tiks norādīts lietotāja rokasgrāmatā, 
uz garantijas sertifikāta vai uz iepakojuma. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 
(EEIA) — vides aizsardzība 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 

double-D symbol are registered trademarks of 
Dolby Laboratories. 

Confidential unpublished works. 
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. 

All rights reserved. 

Manufactured under license under 
U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & 
other U.S. and worldwide patents issued & 

pending. 
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are 
registered trademarks and the DTS logos, and 

Symbol are trademarks of DTS, Inc. 
© 1996-2008 DTS, Inc. 

All Rights Reserved. 
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