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Vážený zákazníku

Tento rychlý průvodce obsahuje informace o každodenním používání vašeho
výrobku Bang & Olufsen a připojených zařízení. Předpokládáme, že vám prodejce
příslušný výrobek přivezl, nainstaloval a nastavil.
Televizor nabízí více funkcí, než které jsou popsány v rychlém průvodci. Například
funkce HomeMedia a WebMedia, automatický přechod do pohotovostního režimu,
úpravu a pojmenování kanálů. Tyto a další funkce jsou podrobně popsány v on-line
příručce výrobku.
Příručky jsou k dispozici na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.
Příručky jsou pravidelně aktualizovány, pokud je televizor vybaven novým softwarem
nebo pozměněnými funkcemi.
Na webové stránce www.bang-olufsen.com najdete další informace a příslušné
odpovědi na časté otázky o vašem výrobku.
Prodejce Bang & Olufsen bude prvním, kdo zodpoví všechny vaše dotazy ohledně
servisu.
Nejbližšího prodejce najdete na webové stránce …
www.bang-olufsen.com

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití
mohou být bez upozornění změněny.
Verze 1.1
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VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
Symbol blesku se šipkou v rovnostranném
trojúhelníku má upozornit uživatele
na přítomnost neizolovaného
„nebezpečného napětí“ ve skříni
výrobku, které může dosahovat takové hodnoty,
která je nebezpečná pro osoby a která může
způsobit úraz elektrickým proudem.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku
má upozornit uživatele na přítomnost
důležitých provozních pokynů a pokynů
pro údržbu (servis) v literatuře, která je k výrobku
dodávána.

Upozornění
– Ujistěte se, že televizor je umístěn, nastaven
a zapojen v souladu s pokyny v tomto rychlém
průvodci. Abyste předešli zranění, používejte
pouze schválené podstavce a nástěnné držáky
Bang & Olufsen!
– Umístěte televizor na pevný a stabilní povrch.
– Nepokládejte na televizor žádné předměty.
– Nevystavujte televizor vlivům vysoké vlhkosti,
deště nebo zdrojů tepla.
– Televizor je určen k použití pouze ve vnitřním
suchém domácím prostředí. Televizor používejte
při teplotách od 10 do 40 °C a v nadmořské
výšce maximálně 1500 m.
– Pokud byl televizor vystaven teplotě nižší než
5 °C, před jeho připojením do síťové zásuvky
a zapnutím počkejte, dokud nedosáhne normální
pokojové teploty.
– Neumisťujte televizor na přímé sluneční světlo
nebo přímé umělé osvětlení, jako jsou např.
reflektory. Může dojít ke snížení citlivosti přijímače
dálkového ovládání. Pokud se obrazovka
přehřeje, objeví se na ní černé skvrny. Tyto skvrny
opět zmizí, jakmile se obrazovka ochladí na
normální teplotu.
– VÝSTRAHA: Nevystavujte toto zařízení působení
odkapávajících nebo odstřikujících kapalin
a zajistěte, aby na něj nebyly umisťovány žádné
předměty naplněné kapalinami, například vázy.
– Ponechte okolo televizoru dostatek prostoru,
abyste zajistili dostatečné větrání.
– Připojte všechny kabely před tím, než zapojíte
nebo přepojíte kterékoli zařízení systému do
síťového napájení.
– Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného
ohně, například zapálené svíčky.
– Abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru, nikdy
neumisťujte zapálené svíčky nebo jiné zdroje
otevřeného ohně do blízkosti tohoto zařízení.
– Nepokoušejte se televizor otevírat. Tuto činnost
přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
– Chraňte sklo před údery tvrdými nebo špičatými
předměty.
– Zařízení lze zcela vypnout pouze jeho odpojením
ze síťové zásuvky. Zásuvka síťového napájení
musí být vždy přístupná.
– Dodržujte uvedené pokyny, čímž zajistíte správnou
a bezpečnou instalaci a propojení jednotlivých
zařízení v multimediálních systémech.
– Produktový štítek se nachází za krytem
připojovacího panelu.
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Ovládání dálkovým ovladačem Beo4
Váš televizor lze ovládat pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním
tlačítkem, viz popis v tomto rychlém průvodci a v on-line příručce, která je
k dispozici na stránce www.bang-olufsen.com/guides.
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Dálkový ovladač Beo4 zobrazuje na displeji aktivovaný zdroj nebo funkci

TV

Zapnutí televizoru*1

DTV

Zapnutí funkce WebMedia (vyžaduje připojení k internetu). Další informace najdete
v on-line příručce

TEXT

Zapnutí teletextu

0–9

Výběr kanálů a zadávání údajů v nabídkách na obrazovce

LIST

Zobrazení dalších tlačítek pro funkce nebo zdroje na displeji ovladače Beo4.
Použijte tlačítka nebo pro pohyb v seznamu*2

MENU

Otevření hlavní nabídky aktivního zdroje
Procházení kanály
Hledání směrem zpět nebo vpřed, krok za krokem
Přidržte pro převinutí zpět nebo vpřed
Navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru a dolů , ,
tlačítka příslušného směru

a . Procházení nabídek stiskem

Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení
STOP

PLAY

Výběr specifické funkce podle barvy
BACK

Nastavení hlasitosti
Zvuk vypnete stiskem středu tlačítka
STOP

Pozastavení a zastavení přehrávání nebo nahrávání

PLAY

Spuštění přehrávání z vestavěného nebo připojeného zařízení

BACK

Posun zpět nabídkami a v seznamu ovladače Beo4. Dlouhým stiskem zcela ukončíte nabídky
Pohotovostní režim

Důležité – příručky a odpovědi na časté otázky najdete na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides
*Tlačítka Beo4 Některá tlačítka lze překonfigurovat během procesu nastavení. Další informace najdete v on-line příručce.
POZNÁMKA! Obecné informace o obsluze dálkového ovladače najdete v příručce dodané k tomuto ovladači.
2
*LIST V nabídce LIST ovladače Beo4 najdete mnoho tlačítek, která jsou k dispozici po stisku tlačítka
na ovladači Beo6.
Digitální text / MHEG Některé země a moduly CA vyžadují aktivaci funkce digitálního textu / MHEG. Z toho důvodu existují určité odlišnosti
u ovladače Beo4. Pokud na obrazovce není zobrazena žádná nabídka, musíte před barevným tlačítkem stisknout MENU.
Další informace najdete v on-line příručce.
Nastavení MODE Zkontrolujte, zda je váš ovladač Beo4 nastaven v režimu MODE 1. Viz on-line příručka k dálkovému ovladači Beo4.
1

Ovládání dálkovým ovladačem Beo6
Váš televizor lze ovládat i pomocí dálkového ovladače Beo6. Pokud je
ovládání ovladačem Beo6 odlišné od Beo4, je popsáno samostatně.

TV

Softwarové tlačítko, klepněte na obrazovku a vyberte*3
Zapnutí zdroje nebo výběr funkce
Procházení zpět obrazovkami displeje Beo6

Zobrazení tlačítek nabídky SCENE jako Zones nebo Speaker
Dalším stiskem se vrátíte zpět

Living Room

TV

V.MEM

DTV

N.MUSIC

PC

DVD

RADIO

+

Zobrazení číslic pro výběr kanálu nebo zadání údajů
Dalším stiskem se vrátíte zpět

STOP

Pozastavení a zastavení přehrávání nebo nahrávání

PLAY

Spuštění přehrávání vestavěného nebo připojeného zařízení

BACK

Procházení nabídkami zpět. Dlouhým stiskem zcela ukončíte nabídky

N.RADIO
CD

ST

AY

O

P

PL

Výběr specifické funkce podle barvy*4
Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti vedle barvy
BA
CK

Otočením nastavíte hlasitost
Zvuk vypnete rychlým otočením proti směru hodinových ručiček
Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení

Navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Procházení nabídek stiskem tlačítka
příslušného směru
Hledání směrem zpět nebo vpřed, krok za krokem
Přidržte pro převinutí zpět nebo vpřed
Procházení kanály nebo záznamy

Pohotovostní režim

*O tlačítkách Světle šedá tlačítka označují, že musíte stisknutou text na displeji. Tmavě šedá tlačítka označují, že musíte stisknout
hardwarové tlačítko.
4
*Barevná tlačítka Stiskem kolečka vedle barvy aktivujete barevné tlačítko.
Aktuální zóna Označuje aktuální zónu na ovladači Beo6 tak, jak byla pojmenována během procesu nastavení.
Softwarová tlačítka na ovladači Beo6 V závislosti na aktivovaném zdroji se na obrazovce mohou objevovat různá softwarová tlačítka. Dotykem obrazovky
aktivujete funkci.
3
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Procházení nabídek

8

V nabídkách se pohybujete a volíte nastavení pomocí dálkového ovladače.
Stiskem tlačítka MENU otevřete nabídku vybraného zdroje.

Displeje a nabídky
Vyberte zdroj a vyberte nastavení.

Pohyb v nabídkách
Když je na obrazovce nabídka, můžete procházet
jednotlivé možnosti nabídky, zobrazovat nastavení
nebo zadávat údaje.

TV

MENU

Zapnutí televizoru

Zobrazení nabídky

0–9

BACK

Zvýraznění
Zadejte údaje
nabídky / změna
nastavení

Otevření
podnabídky /
uložení
nastavení

Vyberte
možnost

Procházení po stránkách

Posouvejte mezi položkami nabídky

nebo

Procházení
nabídkami zpět

BACK

Stiskem
a podržením
ukončíte
nabídky

Přechod mezi stránkami nabídek
Některé nabídky se celé nevejdou na obrazovku
televizoru. Tato skutečnost je označena zobrazením
poloviny nabídky v dolní nebo horní části obrazovky.
Pro snadný přechod z horní části seznamu do dolní
použijte navigační tlačítko dolů.

Plný pruh označuje,
že výběr se musí
provést středovým
tlačítkem

CHANNEL LIST

PIN CODE

CNN

1

PIN CODE

TV 2 NEWS

2

NEW PIN CODE

DISCOVER

3

CWNBC

4

BBCWORLD

5

…

6

…

7

SUPER CH

8

…

OFF

Vzestupný pruh
označuje, že nastavení
můžete upravit
pomocí navigačního
tlačítka vlevo a vpravo.

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

Wednesday 09 November, 2011

Příklad seznamu kanálů.

Informace
Rychlý průvodce a příručka Tento rychlý průvodce a on-line příručka popisují primárně ovládání pomocí dálkového ovladače Beo4.
Hlavní nabídka Hlavní nabídku včetně překryvné nabídky aktivního zdroje můžete vždy otevřít stiskem tlačítka MENU.

Vyberte zdroj
Zdroj můžete vybrat stiskem přiřazeného tlačítka
na dálkovém ovladači, anebo můžete vybrat zdroj
prostřednictvím nabídky.

Zobrazení textů nápovědy
Můžete zobrazit texty nápovědy s vysvětlením
vlastností a funkcí, jsou-li k dispozici v nabídkách
a podnabídkách.

Každodenní používání
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MENU

Otevřete hlavní nabídku

Vyberte SOURCE LIST

Vyberte zdroj

MENU

Otevřete hlavní nabídku

Otevřete nabídku SETUP Vyberte možnost

Zobrazení/skrytí textů
nápovědy

Obecné vlastnosti a funkce jsou vysvětleny i v nabídce
NICE TO KNOW.*1

Kontrolka pohotovostního režimu
Kontrolka pohotovostního režimu na televizoru
informuje o stavu televizoru.

Svítí zeleně

Svítí červeně
Pomalu bliká červeně

Rychle bliká červeně
Zhasnutá

Kontrolka pohotovostního režimu krátce blikne zeleně a televizor je připraven k použití.
Chcete-li zkrátit dobu spouštění, přečtěte si informace týkající se nastavení napájení
v on-line příručce.
Televizor je v pohotovostním režimu, nicméně nechte jej připojený k síťovému napájení
z důvodu stahování aktualizací softwaru.
Televizor byl odpojen od síťového napájení a musíte zadat kód PIN. Více informací
o systému ochrany kódem PIN najdete v on-line příručce na webové stránce
www.bang-olufsen.com/guides.
Neodpojujte televizor od síťového napájení. Příčinou může být aktivace nového
softwaru nebo příliš mnoho nesprávných pokusů o zadání kódu PIN.
Televizor je v pohotovostním režimu a v případě potřeby jej můžete odpojit od síťového
napájení. Nicméně aktivujete tak systém ochrany kódem PIN.

Texty nápovědy V nabídce SETUP můžete texty nápovědy zobrazit/skrýt pomocí modrého tlačítka. U některých jazyků jsou texty nápovědy
dostupné pouze v angličtině.
1
*Nabídka NICE TO KNOW Tuto nabídku otevřete z nabídky SETUP. Najdete zde informace o základních vlastnostech a funkcích. Když do televizoru
stáhnete novou aktualizaci softwaru (vyžaduje internetové připojení), budou zde popsány nové vlastnosti a funkce.

Sledování televizoru
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Můžete sledovat analogové a digitální pozemní, kabelové
a satelitní kanály, v závislosti na možnostech vašeho tuneru.
Můžete vytvářet skupiny kanálů a natáčet televizor. Můžete
nahrávat záznamy na volitelný rekordér s pevným diskem.

Obsluha

Zapnutí televizoru

Výběr kanálu

Funkce televizoru
Tlačítko ovladače Beo4/Beo6

SOURCE LIST

Otevření a používání překryvné nabídky

RECORDINGS
SETUP
RECORD
PROGRAMME GUIDE
CHANNEL/STATION LIST
INFORMATION
CHANNEL/STATION GROUPS

1

SUBTITLE LANGUAGE

2

AUDIO LANGUAGE

3

HBBTV

4

ACCESS CA-UNITS

5

Okamžitý záznam
Během nahrávání můžete také sledovat jiný záznam, zdroj nebo
TV kanál.*2

Vytvoření skupin kanálů
Pokud máte hodně kanálů, můžete si vytvořit jejich skupiny, abyste
snadno našli své oblíbené kanály. Nabídku FAVOURITES otevřete
z nabídky SETUP > CHANNELS > EDIT TV GROUPS.

Natočení televizoru
Pokud je televizor vybaven motoricky poháněným stojanem nebo
nástěnným držákem, můžete jej otáčet dálkovým ovladačem.

Použití teletextu
Můžete zobrazit teletext pro vybraný kanál, pokud jej jeho
poskytovatel nabízí.

Informace
2

1
*Barevné funkce Barevné funkce lze aktivovat i bez předchozího stisku tlačítka MENU, pokud je funkce digitálního textu / HbbTV vypnutá.
*Okamžitý záznam Záznamy lze nahrávat pouze z digitálních kanálů a stanic. Televizor má dva tunery, a proto můžete při nahrávání jednoho
programu sledovat jiný. Můžete rovněž nahrávat dva programy současně. Nový záznam nelze spustit v případě, že pevný
disk je zaplněn záznamy chráněnými proti smazání. Informace o využití místa pro záznamy najdete v on-line příručce.

TV

nebo

Stiskněte

MENU

Stiskněte

nebo
Vyberte

Vyberte SOURCE LIST

Vyberte TV

0–9

0

Vyberte předchozí kanál (Beo6: stiskněte Previous)

Aktivujte čísla a vyberte kanál

1–9
nebo
Aktivujte požadovanou funkci*1

MENU

Stiskněte

LIST

Stiskněte pro otevření
nabídky RECORD

nebo
Stiskněte dvakrát

MENU

STOP

Stiskněte pro spuštění
nahrávání

Zastavte nahrávání*3

…

Otevřete nabídku
FAVOURITES

…

Pojmenujte skupinu.
Dvakrát stiskněte pro uložení
Postupujte podle pokynů a otevření skupiny
na obrazovce

TEXT

Vyberte skupinu, ze které chcete
kopírovat. Postupujte podle
pokynů na obrazovce

nebo

LIST

Stiskněte pro otevření
nabídky STAND

Každodenní používání
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0–9

Natočte televizor

Stiskněte

nebo

Opakovaným stiskem
Přejděte o stránku
měníte režim obrazovky nahoru nebo dolů

Uložte nastavení

Vyberte polohu

nebo
Přesuňte se na PAGE a krok

0–9

Zadejte číslo stránky

Programový průvodce Informace o programovém průvodci najdete v on-line příručce na stránce
a informace www.bang-olufsen.com/guides.
Rádio Před vstupem do režimu RADIO je zapotřebí nejdříve naladit rozhlasové stanice.
Viz on-line příručka.
3
*Zastavení záznamu Pokud probíhá nahrávání dvou záznamů, musíte jeden z nich zastavit.

BACK

Krátce stiskněte pro přechod na
předchozí stránku. Dlouhým stiskem
teletext ukončíte

POZNÁMKA! Abyste mohli použít motoricky
poháněný stojan nebo nástěnný držák, musíte jej
nejprve kalibrovat, viz on-line příručka. Chcete-li
přednastavit pozice pro otáčení televizoru, viz on-line
příručka.

Pozastavení a přehrávání programu
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S volitelným rekordérem s pevným diskem můžete
pozastavovat, opakovat a znovu spouštět běžící digitální
program. Televizor pokračuje s ukládáním programu během
režimu časového posunu, takže si můžete být jisti, že shlédnete
celý program.

Obsluha

Pozastavení programu
Můžete pozastavit program na aktuálním kanálu.

Před „Aktuální
zobrazení“ (červená
= načteno; šedá =
nenačteno)

Indikátor „Aktuální
zobrazení“

Přehrávání
Za „Aktuální vysílání“
(tečkovaný = načteno;
bílá = nenačteno)

HBO

9 | TV

Independence Day

RATING 6

PROGRAM 3 / 3 PAUSE

09:30 – 11:50
07:10 – 10:15

Můžete přehrávat program, který jste pozastavili.

Přechod na konkrétní místo
Můžete zadat určitý čas, kam chcete přejít v obsahu, který je načten
ve vyrovnávací paměti časového posunu.

Procházení nebo převíjení zpět nebo dopředu
Můžete procházet zpět nebo dopředu, minutu po minutě.

Procházení mezi programy
Můžete přejít na předchozí nebo následující program načtený ve
vyrovnávací paměti časového posunu.
Aktuální
programy ve
vyrovnávací
paměti

Čas spuštění/
zastavení
aktuálního
programu
Čas spuštění
vyrovnávací
paměti

Celkový počet
programů

Pozastavení přehrávání
Bod přehrávání
(„Aktuální
zobrazení“)

Můžete pozastavit přehrávání obsahu vyrovnávací paměti časového
posunu.*1

Přepnutí na živé vysílání
Můžete přepnout z režimu časového posunu na živé vysílání.

Informace
*Časový posun

1

Vyrovnávací paměť časového posunu má kapacitu 4 hodiny. Dojde-li k pozastavení programu z důvodu
plné vyrovnávací paměti, musíte stisknout PLAY, aby pokračovalo ukládání do vyrovnávací paměti, čímž
se zároveň smaže starší obsah. Pokud změníte zdroj, kanál nebo stanici, nebo pokud vypnete televizor,
obsah vyrovnávací paměti se smaže. Více informací o vyrovnávací paměti časového posunu najdete
v on-line příručce.

STOP

Chcete-li se vrátit na živé vysílání, zvolte znovu zdroj, například TV

Stiskněte

PLAY

Přehrávání

0–9

Vyberte bod v čase

nebo
Procházejte zpět nebo dopředu

Dlouze stiskněte pro převíjení zpět nebo dopředu

Stiskněte a podržte pro přechod na předchozí nebo následující program

STOP

Pomalé přehrávání, dalším stisknutím změňte rychlost přehrávání

Stiskněte

STOP

nebo

Dvakrát stiskněte pro přepnutí na živé vysílání

…

Stiskněte tlačítko zdroje pro zdroj, který je ukládán do vyrovnávací
paměti časového posunu

Nastavení časového Informace o aktivaci vyrovnávací paměti časového posunu a o nastavení vyrovnávací
posunu paměti najdete v on-line příručce.
MHEG nebo HbbTV V režimu časového posunu nelze aktivovat MHEG nebo HbbTV.

POZNÁMKA! Postup kopírování obsahu z vyrovnávací
paměti časového posunu do trvalého záznamu je
uveden v on-line příručce.

Každodenní používání
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Přehrávání záznamu
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S volitelným rekordérem s pevným diskem můžete přehrávat
a procházet záznamy digitálních programů.

Obsluha

Zapnutí rekordéru s pevným diskem
Spuštění rekordéru s pevným diskem chvíli trvá.

Číslo záznamu
a celkový počet
záznamů

Aktuální kategorie
nebo náhled
Stav paměťové kapacity

HARD DISC CONTENT 4/12 | ALL

Ally

Drama

11:46 07 MAR 12 0:50

Angels and Demons

Film

12:59 06 MAR 12 1:20

Dark Blue | EXPIRES

Film

11:58 02 MAR 12 1:30

Independence Day | KEEP

Film

13:00 01 MAR 12 0:45

Captain Planet

Documentary 10:55 29 FEB 12

1:30

Catch me if you can

Drama

1:30

options

name

delete

17:30 28 FEB 12
info

category

play

Náhled – pro
záznamy
kanálů

Výběr a přehrávání záznamu
V režimu přehrávání můžete rovněž otevřít nabídku HARD DISK
CONTENT, pokud podržíte tlačítko PLAY nebo středové tlačítko.

Pozastavení nebo zastavení přehrávání
Můžete pozastavit nebo zastavit přehrávání záznamu.

Procházení mezi záznamy
Můžete přejít na předchozí nebo následující záznam v kategorii.
12:45

Přechod na konkrétní místo
Můžete zadat určitý čas, kam chcete v záznamu přejít.

Záznam je chráněný
proti automatickému
smazání
Platnost
záznamu brzy
vyprší

Část záznamu, která
byla prohlédnuta
Délka trvání
záznamu

Procházení nebo převíjení zpět nebo dopředu
Můžete procházet zpět nebo dopředu, minutu po minutě.

Vypnutí rekordéru s pevným diskem

Informace
Informace o přehrávání Jakmile vyberete záznam pro přehrávání, zobrazí se informační panel. Panel automaticky zmizí, anebo jej můžete odstranit
stiskem tlačítka BACK. Všechny záznamy jsou bezeztrátové a pokud chcete zobrazit informace o záznamu označeném
v nabídce HARD DISK CONTENT, musíte stisknout modré tlačítko. Dalším stiskem tlačítka tyto informace odstraníte.
Chcete-li zastavit spuštěný záznam, označte záznam a stiskněte žluté tlačítko.
Pozastavení a zastavení přehrávání Když obraz zůstává neměnný po dobu 8 minut, obrazovka televizoru se automaticky ztmaví.

V.MEM

Zvolte zdroj rekordéru. Přehrávání začne automaticky od posledního zobrazeného záznamu, nejnovějšího záznamu nebo probíhajícího záznamu.

MENU

Vyberte položku RECORDINGS a otevřete nabídku
HARD DISK CONTENT

STOP

Vyberte kategorii nebo
náhled

Vyberte záznam

Přehrajte záznam

STOP

Pozastavte

Pomalé přehrávání, dalším stisknutím změňte
rychlost přehrávání

Zastavte

Stiskněte pro přechod na předchozí nebo následující záznam

0–9

Aktivujte čísla

Vyberte bod v čase

Procházejte zpět nebo
dopředu

Dlouze stiskněte pro převíjení zpět nebo dopředu

TV

Přepněte zdroj

nebo
Vypněte televizor

Přehrávání Při výběru záznamu televizor pokračuje v přehrávání z místa, kde jste jej naposledy
ukončili. Pokud jste záznam sledovali až do konce, přehrávání začne od počátku.
Rodičovský zámek Chcete-li přehrávat záznam, u kterého je aktivní rodičovský zámek, musíte zadat
čtyřčíselný přístupový kód. U tohoto záznamu není zobrazen žádný náhled.
Informace o nastavení rodičovského zámku najdete v on-line příručce.

POZNÁMKA! Po zastavení záznamu se otevře
nabídka HARD DISK CONTENT. Lišta na horní
straně označuje míru zaplnění pevného disku.
Chráněný záznam je označen pomocí |KEEP.
Informace o funkci ochrany najdete v on-line
příručce.

Každodenní používání
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Sledování 3D televizoru
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Pomocí technologie 3D můžete zvýšit váš zážitek ze sledování televizoru, např. při
sledování filmů, sportu nebo přírodopisných filmů.

Podmínky sledování
Usaďte se před obrazovku, trochu blíže než při
normálním sledování 2D televizoru, a nasaďte si
3D brýle. Doporučená vzdálenost mezi vaší pozicí
sledování a obrazovkou závisí na velikosti obrazovky
a na rozlišení obrazu. Když se posunete příliš vlevo
nebo vpravo od středu obrazovky nebo když se
posunete příliš nahoru nebo dolů, kvalita zobrazení
3D obsahu se sníží.

Aktivace 3D nebo 2D televizoru
Abyste mohli sledovat filmy nebo jiné pořady
s podporou 3D, musíte aktivovat funkci 3D a nasadit
si aktivované 3D brýle, které zakoupíte u prodejce.
Pro sledování obsahu bez podpory 3D, např. zpráv,
přepněte vysílání zpět do režimu 2D.

Nejlepší zážitek
z technologie 3D získáte,
když zatemníte místnost,
např. vypnutím světel
a zatažením závěsů.
Rušivý vliv mají zejména
světla za obrazovkou
a kolem ní. Doporučujeme
nesledovat 3D televizor za
přímého slunečního svitu
nebo v jasném prostředí.

Otevřete nabídku
PICTURE

3D/2D

Vyberte nabídku
3D DISPLAY

Vyberte 3D
nebo 2D

Potvrďte sledování v režimu
3D nebo 2D, anebo vyberte
režim

Pokud je k dispozici automatická signalizace 3D, televizor automaticky přepne
na 3D, když vyberete 3D, a na 2D, když vyberete 2D. Jestliže automatická signalizace
3D není k dispozici, na obrazovce se objeví nabídka výběru režimu 3D nebo 2D.
Informace o příslušných režimech najdete na další straně.

Důležité upozornění
Důležité informace
týkající se zdraví
a bezpečnosti při
sledování 3D obsahu

Někteří lidé mohou mít při sledování 3D obsahu potíže, které se projevují závratěmi, zvedáním žaludku a bolestí hlavy. Pokud takové
příznaky zaznamenáte, přestaňte sledovat 3D televizor, sundejte si 3D brýle a odpočiňte si. Dlouhodobé sledování 3D televizoru může
způsobit únavu očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte sledovat 3D televizor, sundejte si 3D brýle a odpočiňte si. Jestliže nosíte dioptrické
brýle nebo kontaktní čočky, nasaďte si 3D brýle přes ně. Nepoužívejte 3D brýle k jiným účelům. Dospělí lidé by měli dohlížet na děti,
které sledují 3D televizor, zda se u nich neprojevují některé výše uvedené potíže. Sledování 3D televizoru se nedoporučuje pro děti
mladší 3 let.

Každodenní používání
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Režimy 3D
Vyberte režim 3D, který odpovídá signálu
vysílanému poskytovatelem programu.

SIDE BY SIDE 3D

TOP/BOTTOM 3D

Převádí 3D signál ve
formátu side-by-side
(dva obrazy vedle sebe)
na celoobrazovkové
zobrazení 3D pomocí
vodorovného škálování
dvou obrazů.

Převádí 3D signál ve
formátu top-bottom
(dva obrazy nad sebou)
na celoobrazovkové
zobrazení 3D pomocí
svislého škálování dvou
obrazů.

STANDARD 2D

SIDE BY SIDE 2D

TOP/BOTTOM 2D

Zobrazuje klasický 2D
obraz televizoru bez
převodu.

Převádí 3D signál ve
formátu side-by-side
(dva obrazy vedle sebe)
na celoobrazovkové
zobrazení 2D pomocí
vodorovného škálování
jednoho obrazu.

Převádí 3D signál ve
formátu top-bottom
(dva obrazy nad sebou)
na celoobrazovkové
zobrazení 2D pomocí
svislého škálování
jednoho obrazu.

Režimy 2D
Vyberte režim 2D, který odpovídá signálu
vysílanému poskytovatelem programu.

Automatická změna režimu
Pokud není k dispozici automatická signalizace 3D,
televizor se u aktuálního zdroje automaticky přepne
na naposledy použitý režim. Při změně kanálu
a zdroje se televizor přepne na STANDARD 2D.

Duální obrazovka
Subtitles

Pokud jsou na obrazovce v jednu chvíli zobrazeny dva zdroje nebo pokud je na jedné straně obrazovky
zobrazen teletext a na druhé zdroj, televizor vždy zobrazí obsah v režimu 2D.
Titulky nemusejí být vždy podporovány.

Funkce HomeMedia
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Můžete přehrávat hudební a video soubory a prohlížet fotografie uložené v úložném
zařízení nebo v zařízení připojeném prostřednictvím serveru médií s podporou
DLNA/UPnP. Více informací o možnostech připojení a funkcích najdete v on-line
příručce na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Použití funkce HomeMedia
Když k televizoru připojíte úložné zařízení, televizor
automaticky detekuje zdroj a zeptá se, zda chcete
prohlížet jeho obsah.
Nabídku HOMEMEDIA lze otevřít i prostřednictvím
nabídky SETUP.

H.MEDIA

Otevřete nabídku H.MEDIA na displeji ovladače
Beo4*1

Poslech hudby

STOP

Můžete vybrat složku s hudbou, kterou chcete
poslouchat.

PLAY

Vyberte úložné
zařízení s hudbou

Procházejte soubory Pozastavte
nebo stopy ve
skladbách. Vyberte
hudební soubor pro
zahájení přehrávání

Vyberte úložné
zařízení
s fotografiemi

Procházejte
soubory a složky.
Stiskem spustíte
prezentaci

Pozastavte

Vyberte úložné
zařízení s video
soubory

Procházejte
soubory a složky.
Stiskem otevřete

Procházejte po minutách. Stiskněte
a podržte pro posun. Dalším stiskem
změníte rychlost přehrávání

Prohlížení fotografií

BACK

Obnovte přehrávání Posun zpět
v nabídkách.
Podržením se vrátíte
do hlavní nabídky
prohlížeče médií

STOP

Můžete vybrat složku s fotografiemi, které chcete
prohlížet.

Procházejte mezi
předchozími
a následujícími
fotografiemi

Přehrávání video souborů
Můžete vybrat složku s video soubory, které chcete
přehrávat.

PLAY

Obnovte přehrávání

Informace
1

*Nabídka LIST ovladače Beo4

Úložná zařízení
Přístup ke zdroji HOMEMEDIA
Podporovaný formát

Otevřete H.MEDIA v nabídce LIST ovladače Beo4. Pokud zde toto tlačítko není, můžete funkci HomeMedia
přiřadit jiné tlačítko v nabídce SETUP.
Můžete připojit například USB zařízení a pevné disky pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.
Můžete otevřít hlavní nabídku, vybrat SOURCE LIST, označit HOMEMEDIA a stisknout středové tlačítko
pro aktivaci funkce HomeMedia.
Podporované formáty najdete na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Při sledování televizoru můžete upravit nastavení zvuku a obrazu. Více informací o těchto
nastaveních najdete v on-line příručce na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Výběr režimu zvuku
Televizor nabízí různé režimy zvuku, které jsou
optimalizovány pro různé typy programů.
V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý
zdroj nastavit režim zvuku, který se použije při
každém zapnutí tohoto zdroje.

Výběr režimu obrazu
Můžete zapnout různé režimy obrazu, které se
použijí pro různé typy programů. Když vyberete
režim obrazu pro zdroj, zůstane uložen pouze do
doby, dokud televizor nevypnete nebo nepřepnete
na jiný zdroj.
V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý
zdroj nastavit režim obrazu, který se použije při
každém zapnutí tohoto zdroje.

Výběr formátu obrazu
V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý
zdroj nastavit formát obrazu, který se použije při
každém zapnutí tohoto zdroje. Dočasně můžete
vybrat i jiný formát obrazu.

LIST

SOUND

1–9

Otevřete režimy zvuku na obrazovce Procházejte mezi
a vyberte požadovaný režim. Pokud režimy
si pamatujete číslo požadovaného
režimu, po stisku tlačítka SOUND
stiskněte 1–9

LIST

PICTURE

1-3

Otevřete režimy obrazu na obrazovce Procházejte mezi režimy
a vyberte požadovaný režim. Pokud si
pamatujete číslo požadovaného
režimu, po stisku tlačítka PICTURE
stiskněte 1–3

LIST

FORMAT

1-6

Otevřete formáty obrazu na obrazovce Přepínejte
Posuňte
a vyberte požadovaný formát. Pokud mezi formáty obraz, je-li
si pamatujete číslo požadovaného
to možné
formátu, po stisku tlačítka FORMAT
stiskněte 1–6

Sound …

Speech

Na ovladači Beo6 vyberte jeden
z dostupných režimů zvuku,
například Speech

Picture…

Movie

Na ovladači Beo6 vyberte jeden
z dostupných režimů obrazu,
například Movie

Picture… P.Format

Na ovladači Beo6 vyberte jeden
z dostupných formátů obrazu,
například Auto

Auto

Každodenní používání
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Čištění
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Připojovací panely

21

Instalace a nastavení

Obsah – Instalace a nastavení

Nastavení televizoru
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Televizor nabízí několik možností umístění. Postupujte podle pokynů pro umístění
a zapojení televizoru.

Možnosti umístění
Televizor nabízí několik možností umístění.
Informace o nabízených stojanech a nástěnných
držácích najdete na stránce www.bang-olufsen.
com nebo vám je sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Vzhledem k vysoké hmotnosti televizoru byste jeho
přemisťování/zvedání měli svěřit kvalifikovanému
personálu a používat přitom správné nástroje.

Manipulace
Doporučujeme ponechat televizor v obalu i během
upevňování do nástěnného držáku nebo držáku
stojanu.

Nástěnný držák a stojan
Nastavte maximální úhel, o který se televizor může
otáčet na motoricky poháněném stojanu nebo
nástěnném držáku. Nástěnný držák bez motorického
pohonu lze ručně otočit o 90˚ vlevo nebo vpravo,
v závislosti na nastavení. Nezapomeňte, že je nutné
okolo televizoru ponechat dostatek prostoru, aby
se mohl volně otáčet.

Důležité upozornění
Ventilace
Čelní sklo obrazovky

K zajištění správného větrání ponechte dostatek prostoru okolo obrazovky. Pokud by se televizor přehříval
(začne blikat kontrolka pohotovostního stavu a na obrazovce se zobrazí výstraha), přepněte televizor do
pohotovostního režimu, nevypínejte jej, aby mohl vychladnout na normální teplotu.
Dojde-li k naštípnutí, prasknutí či jakémukoli poškození čelního skla obrazovky, je nutné jej ihned vyměnit,
jinak by mohlo způsobit zranění osob. Výměnu předního skla obrazovky si můžete objednat u prodejce
Bang & Olufsen.
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Přehled
1 Upevňovací držák pro nástěnný držák.
2 Upevňovací držák pro stojan.
3 Kryty hlavního připojovacího panelu. Zatažením
za dolní část kryt sejmete.
4 Konektory pro dočasná připojení. Stiskněte střed
krytky pro otevření konektorů.

4

V závislosti na vašem uspořádání veďte kabely
otvorem uprostřed nebo v libovolné boční straně
krytu připojovacího panelu.
3

3

3

3

3

Vedení kabelů
Seskupte kabely ze všech stran, stáhněte je do
svazků a upevněte je k prostřednímu nebo
některému bočnímu otvoru, podle umístění
nástěnného držáku nebo stojanu.

Pokud máte motoricky poháněný stojan nebo
nástěnný držák, ujistěte se, že kabely jsou
dostatečně volné, aby umožnily otáčení televizoru
na obě strany před tím, než je nakonec stáhnete
kabelovými sponami do úhledného svazku.

Připevnění krytu reproduktoru
Jakmile televizor umístíte na nástěnný držák nebo
stojan, můžete připevnit kryt reproduktoru.
Uchopte kryt reproduktoru oběma rukama
a nejprve zasuňte kolíky do otvorů ve spodní části.
Potom opatrně zasuňte kolíky do otvorů v horní
části a stlačte kryt.

Během čištění se doporučuje kryt reproduktoru
sundat. Nestříkejte kapalinu přímo na obrazovku,
protože by se mohly poškodit reproduktory; místo
toho použijte měkkou utěrku.
Uchopte kryt reproduktoru za boční strany a za
dolní stranu a opatrně jej sundejte.

Čištění
Údržba Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, zodpovídá uživatel.
Obrazovka K čištění obrazovky používejte jemný tekutý čisticí prostředek na okna, který nezanechává stopy. Některé typy mikrovlákenných
tkanin mohou poškodit optický povlak v důsledku silného abrazivního účinku.
Skříň a ovládací prvky Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou. Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkkou navlhčenou
utěrku a roztok vody a slabého saponátu, např. prostředku na mytí nádobí.
Nikdy nepoužívejte líh K čištění žádných částí televizoru nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.

Instalace a nastavení

Umístěte připojovací panel a další důležité položky
následujícím způsobem:

Připojovací panely
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Všechna zařízení připojená k hlavnímu připojovacímu panelu musí být registrována
v nabídce SOURCE LIST SETUP. Zařízení připojená k hornímu připojovacímu panelu
mohou být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP.

PL 5

PL 4

MONITOR PUC 2
CONTROL A+B

PUC 1
A+B

EXT. IR
AV
IN
5

PL 3

PL 2

PL1

PUC 3 A+B
CTRL 2
CTRL 3

4

3

2

S/P-DIF
IN

STAND

1

CTRL 1

COMMON INTERFACE

AERIAL
2
CHIPSIDE

SATELLITE
1

CHIPSIDE

~ – Síťové napájení
Připojení k elektrické síti.

EXT. IR
Pro budoucí použití.

PL 1–5 (Power link)
Pro připojení externích reproduktorů v systému
prostorového zvuku. Další informace najdete
v on-line příručce.

HDMI IN (1–5)
Rozhraní HDMI umožňuje připojit řadu zdrojů
videa, např. set-top boxy, multimediální přehrávače,
přehrávače Blu-ray nebo počítač.

MONITOR CONTROL
Pro budoucí použití.

AV IN
Pro připojení analogového video zařízení.

PUC 1–3 A+B
Pro infračervené řídicí signály do externího zařízení
připojeného ke konektoru HDMI IN nebo AV IN.
Umožňuje ovládat jiná zařízení než Bang & Olufsen
pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

S/P-DIF IN
Konektor digitálního audio vstupu, například počítače.

CTRL (1–2)
Pro budoucí použití.

USB ( )
Pro připojení zařízení USB pro procházení digitálních
fotografií, videí nebo hudebních souborů.
Ethernet*1
Pro připojení k internetu. Pro aktualizace softwaru,
přístup k funkci WebMedia a stahování tabulek PUC.

Informace
Síťový kabel a zástrčka Připojte konektor ~ na hlavním připojovacím panelu televizoru k síťové zásuvce.
Televizor je v pohotovostním režimu a připraven k použití.
Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt.
Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si
zakoupit náhradní u prodejce Bang & Olufsen.

*Zkontrolujte, zda kabelové připojení mezi
výrobkem a směrovačem nevede mimo budovu,
aby nedošlo ke kontaktu s vysokým napětím.

1
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Doporučujeme připojit televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace
softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (Peripheral Unit Controller, PUC). Tabulky
PUC umožňují ovládat jiná připojená zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového
ovladače Bang & Olufsen.

AERIAL
Konektor anténního vstupu pro zapojení externí
antény nebo kabelové televize nebo pro analogový
signál.
SATELLITE (1–2)
Vstupní anténní konektory pro digitální satelitní
signál.
V závislosti na možnostech vašeho tuneru můžete
mít buď jeden, dva nebo žádný satelitní konektor.
2 x PCMCIA (modul CA)
Pro vložení karty a modulu pro přístup ke kódovaným
digitálním kanálům. Další informace o kombinacích
kompatibilních karet a modulů vám poskytne
prodejce Bang & Olufsen.

Konektory pro dočasná připojení
HDMI IN (6)
HDMI IN připojení dodatečného video zařízení.
Slouží i k připojení fotoaparátu/kamery nebo
herní konzole.

6

Stlačením otevřete kryt panelu konektorů HDMI IN,
sluchátek a USB. Dalším stlačením jej zavřete.

PHONES ( )
Slouží k připojení stereo sluchátek.
> Zvuk vypnete stiskem středu tlačítka
.
(Ovladač Beo6: Otočte ovladačem hlasitosti
rychle proti směru hodinových ručiček).
> Stiskněte nebo pro nastavení hlasitosti
zvuku ve sluchátkách. (Ovladač Beo6: Otočte
ovladačem hlasitosti doleva/doprava).
> Chcete-li obnovit zvuk v reproduktorech,
stiskněte střed tlačítka
. (Ovladač Beo6:
Otočte ovladačem hlasitosti rychle proti směru
hodinových ručiček).

POZNÁMKA! Dlouhodobý poslech při vysoké
hlasitosti může způsobit poškození sluchu!
USB ( )
Pro připojení zařízení USB, např. prohlížeče médií
(HomeMedia), pro procházení digitálních fotografií,
videí nebo hudebních souborů.

Dočasná připojení
Připojení Ethernet
On-line příručka

Pro poslech televizního programu lze připojit sluchátka nebo můžete připojit fotoaparát/videokameru
a sledovat své vlastní záznamy na televizoru.
Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií
(PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.
On-line příručka obsahuje další informace o nastavení a zapojení externích zařízení.

Instalace a nastavení

STAND
Pro připojení motoricky poháněného stojanu nebo
nástěnného držáku. Informace o kalibraci stojanu
nebo nástěnného držáku najdete v on-line příručce.
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Odpadní elektrické a elektronické zařízení
(WEEE) – Ochrana životního prostředí

Elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti
a baterie označené tímto symbolem nesmějí být
likvidovány společně s obyčejným domácím
odpadem; všechna elektrická a elektronická
zařízení, jejich součásti a baterie musí být
shromážděny a zlikvidovány samostatně.
Při likvidaci elektrických a elektronických zařízení
a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů,
které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní
prostředí, lidské zdraví a přispíváte ke správnému
a racionálnímu používání přírodních zdrojů.

Sběr elektrického a elektronického zařízení, baterií
a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění
přírody nebezpečnými látkami, které mohou být
přítomny v elektrických a elektronických zařízeních
a produktech.
Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný
způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

Tento výrobek splňuje platné zákony v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.

2
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2

1

Beo4

Společnost Bang & Olufsen tímto prohlašuje, že
tento televizor s funkcí WLAN splňuje základní
požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice
1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na
webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.
Další informace najdete na stránce www.bangolufsen.com/guides.
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno
ve vzdálenosti minimálně 20 cm od antény
a vašeho těla.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Rovi Corporation, and is intended for
home and other limited viewing uses only unless
otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
HDMI, the HDMI Logo and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
Manufactured under license under
U.S. Patent Nos: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 & other U.S.
and worldwide patents issued &
pending. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are
registered trademarks & DTS
Digital Surround and the DTS
logos are trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.
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