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Godātais pircēj!

Šajā darba sākšanas pamācībā ietverta informācija par Bang & Olufsen izstrādājuma
un pievienotā aprīkojuma lietošanu ikdienā. Ceram, ka tirgotājs piegādās, uzstādīs
un iestatīs šo izstrādājumu.
Jūsu televizorā ir nodrošināts vairāk iespēju un funkciju, nekā aprakstīts šajā darba
sākšanas pamācībā. Piemēram, funkcija HomeMedia un WebMedia, automātiskais
gaidīšanas režīms, kā arī kanālu rediģēšana un nosaukumu piešķiršana tiem.
Izstrādājuma tiešsaistes rokasgrāmatā šīs un citas funkcijas ir aprakstītas sīkāk.
Rokasgrāmatas ir pieejamas vietnē www.bang-olufsen.com/guides.
Ja līdz ar jaunu programmatūru jūsu televizorā ir pieejamas jaunas vai mainītas
iespējas un funkcijas, arī informācija rokasgrāmatās tiek atjaunināta.
Vietnē www.bang-olufsen.com varat atrast arī papildinformāciju un atbilstošus bieži
uzdotos jautājumus par jūsu izstrādājumu.
Visi jautājumi saistībā ar apkopi vispirms jāuzdod Bang & Olufsen tirgotājam.
Tuvāko tirgotāju varat noskaidrot vietnē
www.bang-olufsen.com

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt
mainīts bez paziņojuma.
Versija 1.1
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BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu risku
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma
ietekmei.
Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens
simbols ar bultu norāda, ka ierīces
korpusā atrodas neizolēti elektriskās
strāvas vadītāji ar bīstamu spriegumu,
kas var būt pietiekams, lai izraisītu elektriskās
strāvas trieciena risku.
Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma
zīme pievērš lietotāja uzmanību svarīgiem
lietošanas un tehniskās apkopes
norādījumiem, kurus var izlasīt šī izstrādājuma
komplektācijā ietvertajā dokumentācijā.

Īpašie norādījumi
– Televizoram jābūt novietotam, iestatītam un
pievienotam saskaņā ar šajā darba sākšanas
pamācībā ietvertajiem norādījumiem. Lai
novērstu traumu gūšanas risku, izmantojiet tikai
Bang & Olufsen apstiprinātos statīvus un sienas
kronšteinus.
– Novietojiet televizoru uz stingras un stabilas
virsmas.
– Nenovietojiet uz televizora nekādus priekšmetus.
– Nepakļaujiet televizoru lietus, liela mitruma vai
siltuma avotu ietekmei.
– Šo televizoru ir paredzēts lietot tikai telpās, sausā
vidē un sadzīves vajadzībām. Lietošana ir
paredzēta 10–35 ºC (50–95 ºF) temperatūras
diapazonā un vietās, kas neatrodas augstāk par
1500 m (5000 pēdām) virs jūras līmeņa.
– Ja televizors ir ticis pakļauts temperatūrai, kas
zemāka par 5 °C (40 °F), atstājiet to istabas
temperatūrā un gaidiet, līdz tas ir sasilis līdz
normālai istabas temperatūrai, un pēc tam
pievienojiet strāvas avotam un ieslēdziet.
– Nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru vai
mākslīgā apgaismojuma, piemēram, prožektoru,
iedarbībai, jo tas var samazināt tālvadības pults
uztvērēja jutību. Ja ekrāns ir pārkarsis, attēlā var
būt redzami melni plankumi. Tie pazūd, kad
televizors ir atdzisis līdz normālai ekspluatācijas
temperatūrai.
– BRĪDINĀJUMS. Nepieļaujiet ūdens pilienu vai
šļakstu nonākšanu uz šī aprīkojuma un
pārliecinieties, vai uz tā neatrodas priekšmeti
ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
– Ap televizoru atstājiet pietiekami daudz brīvas
vietas, lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
– Savienojiet visus kabeļus pirms jebkura sistēmas
izstrādājuma pievienošanas strāvas avotam vai
atvienošanas no tā.
– Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas
avotus, piemēram, aizdegtas sveces.
– Lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos, nekādā
gadījumā neturiet izstrādājuma tuvumā sveces
vai citus atklātas liesmas avotus.
– Nemēģiniet atvērt televizoru. Šādas darbības
drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes
darbinieks.
– Nesitiet pa stiklu ar cietiem vai asiem priekšmetiem.
– Izstrādājumu pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot
to no strāvas kontaktligzdas. Strāvas
kontaktligzdai vienmēr ir jābūt pieejamai.
– Ievērojiet norādījumus, lai nodrošinātu pareizu
un drošu aprīkojuma uzstādīšanu multivides
sistēmās.
– Izstrādājuma marķējums atrodas aiz savienojumu
vāka.
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Tālvadības pults lietošana
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Beo4 lietošana
Šo televizoru var lietot, izmantojot tālvadības pulti Beo4 ar navigācijas
pogu, kā aprakstīts šajā darba sākšanas pamācībā un tiešsaistes
rokasgrāmatā, kas ir pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides.

TV

LIGHT

RADIO

DTV

DVD

CD

V.MEM

TEXT

A.MEM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

LIST

0

MENU

TV

Beo4 displejā tiek rādīts aktivizētais avots vai funkcija

TV

Televizora ieslēgšana*1

DTV

WebMedia ieslēgšana (nepieciešams interneta savienojums). Papildinformāciju skatiet
tiešsaistes rokasgrāmatā

TEXT

Teleteksta ieslēgšana

0–9

Kanālu izvēlēšanās un datu ievadīšana ekrāna izvēlnēs

LIST

Funkcijām vai avotiem paredzētu papildu pogu parādīšana tālvadības pults
Beo4 displejā. Izmantojiet vai , lai pārvietotos sarakstā*2

MENU

Aktīvā avota galvenās izvēlnes atvēršana
Pārvietošanās pa kanāliem
Pakāpeniska meklēšana uz priekšu vai atpakaļ
Turiet, lai pārtītu atpakaļ vai uz priekšu
Navigācijas poga, lai pārvietotos pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju , ,
Pārvietojieties pa izvēlnēm, spiežot pogu vajadzīgajā virzienā

un .

Centrālā poga tiek izmantota, lai izvēlētos un apstiprinātu
STOP

PLAY

Konkrētai krāsai piešķirto funkciju izvēlēšanās
BACK

Skaļuma regulēšana
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogas vidū
STOP

Demonstrēšanas vai ierakstīšanas apturēšana un pārtraukšana

PLAY

Iebūvētā vai pievienotā aprīkojuma satura demonstrēšanas sākšana

BACK

Pārvietošanās atpakaļ pa izvēlnēm un Beo4 sarakstā. Nospiežot un turot pogu,
visas izvēlnes tiek aizvērtas
Gaidīšanas režīms

Svarīgi — rokasgrāmatas un bieži uzdotie jautājumi ir pieejami vietnē www.bang-olufsen.com/guides
* Beo4 pogas Dažu pogu konfigurāciju iestatīšanas laikā var mainīt. Papildinformāciju skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
Piezīme. Vispārīgu informāciju par tālvadības pults lietošanu skatiet tālvadības pults rokasgrāmatā.
2
* LIST Beo4 sarakstā LIST var atrast vairākumu pogu, kas atrodas Beo6 pogas
izvēlnē.
Digitālais teksts/MHEG Dažās valstīs un dažiem CA moduļiem ir jāaktivizē digitālais teksts/MHEG. Līdz ar to Beo4 lietošana atšķiras. Ja ekrānā
netiek rādīta neviena izvēlne, pirms krāsainās pogas ir jānospiež MENU. Papildinformāciju skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
MODE iestatījumi Pārbaudiet, vai jūsu tālvadības pults Beo4 ir režīmā MODE 1. Skatiet Beo4 tiešsaistes rokasgrāmatu.
1

Beo6 lietošana
Šo televizoru var arī lietot, izmantojot tālvadības pulti Beo6. Ja Beo6
lietošana atšķiras no Beo4 lietošanas, tas tiek aprakstīts atsevišķi.

TV

Izvēles poga, jāpieskaras ekrānam, lai to izvēlētos*3
Avota ieslēgšana vai funkcijas izvēlēšanās
Atgriešanās iepriekšējos Beo6 displejos

Izvēlnes SCENE pogu, piemēram, Zones vai Speaker, atvēršana
Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz
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Demonstrēšanas vai ierakstīšanas apturēšana un pārtraukšana

PLAY

Iebūvētā vai pievienotā aprīkojuma satura demonstrēšanas sākšana

BACK

Pārvietošanās atpakaļ pa izvēlnēm. Nospiežot un turot pogu, visas izvēlnes tiek
aizvērtas
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Ciparu režīma atvēršana, lai varētu izvēlēties kanālu vai ievadīt datus
Lai atgrieztos, nospiediet vēlreiz

Konkrētai krāsai piešķirto funkciju izvēlēšanās*4
Nospiediet skaļuma regulēšanas ripu blakus attiecīgajai krāsai
BA
CK

Skaļuma regulēšana pagriežot
Lai izslēgtu skaņu, ātri pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
Centrālā poga tiek izmantota, lai izvēlētos un apstiprinātu

Navigācijas poga, lai pārvietotos pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju.
Pārvietojieties pa izvēlnēm, spiežot pogu vajadzīgajā virzienā
Pakāpeniska meklēšana uz priekšu vai atpakaļ
Turiet, lai pārtītu atpakaļ vai uz priekšu
Pārvietošanās pa kanāliem vai ierakstiem

Gaidīšanas režīms

3
* Par pogām
* Krāsu pogas
Faktiskā zona
Tālvadības pults Beo6 izvēles pogas
4

Gaiši pelēkotās pogas norāda, ka jāpieskaras tekstam displejā. Tumši pelēkotās pogas norāda, ka jānospiež ierīces poga.
Lai aktivizētu kādas krāsas pogu, nospiediet ripu blakus attiecīgajai krāsai.
Norāda faktisko zonu tālvadības pultī Beo6 ar tādu nosaukumu, kāds tika piešķirts iestatīšanas laikā.
Atkarībā no aktivizētā avota ekrānā tiek parādītas dažādas izvēles pogas. Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties ekrānam.

Ikdienas lietošana
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Kā pārvietoties pa izvēlnēm

8

Pārvietojieties pa izvēlnēm un izvēlieties iestatījumus, izmantojot tālvadības pulti.
Lai atvērtu izvēlētā avota izvēlni, nospiediet Menu.

Displejs un izvēlnes
Izvēlieties avotu un iestatījumus.

TV

Pārvietošanās pa izvēlnēm
Kad ekrānā tiek parādīta izvēlne, varat pāriet uz
vajadzīgajām izvēlnes opcijām, atvērt iestatījumus
vai ievadīt datus.

MENU

Ieslēdziet televizoru

Atveriet izvēlni

0–9

Iezīmējiet
izvēlni/mainiet
iestatījumu

BACK

Ievadiet datus

Atveriet
apakšizvēlni/
saglabājiet
iestatījumu

Izvēlieties
opciju

vai

Pārvietojieties
atpakaļ pa
izvēlnēm

BACK

Nospiediet un
turiet, lai izietu
no izvēlnēm

Pāriešana starp izvēlnes lapām
Dažas izvēlnes aizņem vairāk vietas, nekā ir
pieejams televizora ekrānā. To norāda puse no
izvēlnes elementa ekrāna apakšdaļā vai augšdaļā.
Lai vienkārši pārietu no saraksta augšdaļas uz
apakšdaļu, izmantojiet navigācijas pogu uz augšu.

Atveriet lapas

Vienkrāsaina līnija
norāda, ka izvēle ir
jāveic, izmantojot
centrālo pogu

Ritiniet izvēlnes elementus

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

Pārejošu krāsu līnija
norāda, ka varat
rediģēt iestatījumus,
izmantojot navigācijas
pogu pa kreisi un pa
labi

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

Wednesday 09 November, 2011

Kanālu saraksta piemērs.

Informācija
Darba sākšanas pamācība un Šajā darba sākšanas pamācībā un tiešsaistes rokasgrāmatā galvenokārt ir aprakstīta tālvadības pults Beo4 lietošana.
rokasgrāmata
Galvenā izvēlne Varat vienmēr atvērt aktīvā avota galveno izvēlni un priekšplāna izvēlni, nospiežot MENU.

Ikdienas lietošana
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Avota izvēle
Avotu varat izvēlēties, vienkārši nospiežot speciālo
pogu uz tālvadības pults vai izvēloties avotu izvēlnē.

Palīdzības tekstu atvēršana
Varat atvērt palīdzības tekstus ar paskaidrojumiem
par iespējām un funkcijām, ja tie ir pieejami
izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

MENU

Atveriet galveno izvēlni

Izvēlieties SOURCE LIST

Izvēlieties avotu

Atveriet izvēlni SETUP

Izvēlieties opciju

MENU

Atveriet galveno izvēlni

Atveriet/paslēpiet
palīdzības tekstus

Vispārējās iespējas un funkcijas ir paskaidrotas arī
izvēlnē NICE TO KNOW.*1

Gaidīšanas režīma indikators
Televizora gaidīšanas režīma indikators sniedz
informāciju par televizora darbības statusu.

Zaļš

Nemirgojošs, sarkans
Lēnām mirgojošs,
sarkans
Ātri mirgojošs, sarkans
Nedeg

Gaidīšanas režīma indikators īslaicīgi nomirgo zaļā krāsā, un televizors ir gatavs lietošanai.
Lai samazinātu ieslēgšanas laiku, skatiet tiešsaistes rokasgrāmatu attiecībā uz enerģijas
iestatījumiem.
Televizors ir gaidīšanas režīmā, bet atstājiet to savienotu ar strāvas padevi, lai varētu
lejupielādēt programmatūru.
Televizors ir bijis atvienots no strāvas, un ir jāievada PIN kods. Papildinformāciju
par PIN koda sistēmu skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā, kas ir pieejama vietnē
www.bang-olufsen.com/guides.
Neatvienojiet televizoru no strāvas padeves. Iespējams, indikators mirgo, jo tiek
aktivizēta jauna programmatūra vai ir pārāk daudz reižu nesekmīgi ievadīts PIN kods.
Televizors ir gaidīšanas režīmā, un, ja vēlaties, varat to atvienot no strāvas padeves.
Tomēr tādējādi tiek aktivizēta PIN koda sistēma.

Palīdzības teksti Izvēlnē SETUP varat rādīt/paslēpt palīdzības tekstus, izmantojot zilo pogu. Dažās valodās palīdzības teksti ir pieejami tikai
angliski.
1
* Izvēlne NICE TO KNOW Piekļūstiet izvēlnei no izvēlnes SETUP. Varat izlasīt par pamatiespējām un funkcijām. Kad televizors saņems programmatūras
atjauninājumus (nepieciešama interneta savienojums), jaunās iespējas un funkcijas būs paskaidrotas šeit.

Televīzijas skatīšanās
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Skatieties analogās un digitālās virszemes televīzijas,
kabeļtelevīzijas un satelīttelevīzijas kanālus atkarībā no sava
uztvērēja iespējām. Izveidojiet kanālu grupas un pagrieziet
televizoru. Ierakstiet papildu cietā diska ierakstīšanas ierīcē.

Lietošana

Televizora ieslēgšana

Kanāla izvēle

TV funkcija
Beo4/Beo6 poga

SOURCE LIST

Priekšplāna izvēlnes atvēršana un izmantošana

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

1

SUBTITLE LANGUAGE

2

Tūlītēja ierakstīšana

AUDIO LANGUAGE

3

Ierakstīšanas laikā varat skatīties citu ierakstu, avotu vai TV kanālu.*2

HBBTV

4

ACCESS CA-UNITS

5

Kanālu grupu izveide
Ja jums ir daudz kanālu, varat izveidot grupas, lai vienkāršāk atrastu
iecienītākos kanālus. Lai piekļūtu izvēlnei FAVOURITES, atveriet
SETUP > CHANNELS > EDIT TV GROUPS.

Televizora pagriešana
Ja televizors ir aprīkots ar motorizētu statīvu vai sienas kronšteinu,
to var pagriezt, izmantojot tālvadības pulti.

Teleteksta lietošana
Ja šādu iespēju piedāvā pārraižu nodrošinātājs, varat atvērt atlasītā
kanāla teletekstu.

Informācija
* Iekrāsotās funkcijas Ja digitālais teksts/HbbTV ir izslēgts, iekrāsotās funkcijas varat arī aktivizēt, pirms tam nenospiežot MENU.
* Tūlītēja ierakstīšana Ierakstīt var tikai no digitālās televīzijas kanāliem un stacijām. Televizoram ir divi uztvērēji, tāpēc pārraides ierakstīšanas
laikā varat skatīt citu pārraidi. Vienlaikus varat arī ierakstīt divas pārraides. Ja visu cietā diska vietu aizņem aizsargāti
ieraksti, nevarat sākt jaunu ierakstīšanu. Informāciju par ierakstu vietas pārvaldību skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.

1
2

Ikdienas lietošana
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TV

vai

Nospiediet

MENU

Nospiediet

vai
Izvēlieties

Izvēlieties SOURCE LIST

0–9

0

Izvēlieties iepriekšējo kanālu (Beo6: nospiediet
Previous)

Aktivizējiet ciparu režīmu un izvēlieties kanālu

1–9
vai
Aktivizējiet vajadzīgo funkciju*1

MENU

Nospiediet

LIST

Nospiediet, lai atvērtu
RECORD

Izvēlieties TV

vai

MENU

STOP

Nospiediet divreiz

Nospiediet, lai sāktu
ierakstīšanu

Piešķiriet grupai
nosaukumu. Izpildiet
ekrānā redzamos
norādījumus

Nospiediet divreiz, lai saglabātu Izvēlieties grupu, no kuras
un atvērtu grupu
kopēt. Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus

Nospiediet

Pagrieziet televizoru

Pārtrauciet ierakstīšanu*3

…

Atveriet izvēlni
FAVOURITES

…

vai

LIST

Nospiediet, lai atvērtu
STAND

TEXT

Nospiediet atkārtoti, lai Pārslēdzieties uz
mainītu ekrāna režīmu nākamo vai
iepriekšējo lapu

Pārejiet uz PAGE un
nospiediet

0–9

Izvēlēties pozīciju

vai

vai

Saglabājiet iestatījumus

0–9

Ievadiet lapas numuru

Pārraižu programma Papildinformāciju par pārraižu programmu un informāciju skatiet tiešsaistes
un informācija rokasgrāmatā vietnē www.bang-olufsen.com/guides.
Radio Lai atvērtu režīmu RADIO, vispirms jānoregulē radiostacijas. Skatiet tiešsaistes
rokasgrāmatu.
3
* Ieraksta Ja tiek veikti divi ieraksti, jāizvēlas, kuru ierakstu pārtraukt.
pārtraukšana

BACK

Īsi nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo
lapu. Nospiediet un turiet, lai izietu no
teleteksta

Piezīme. Lai izmantotu motorizētā statīva vai sienas
kronšteina funkciju, vispirms jākalibrē statīvs vai sienas
kronšteins; skatiet tiešsaistes rokasgrāmatu. Lai
iepriekš iestatītu pozīcijas, kādās jāpagriež televizors,
skatiet tiešsaistes rokasgrāmatu.

Pārraides apturēšana un demonstrēšana
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Izmantojot papildu cietā diska ierakstīšanas ierīci, varat
apturēt, atkārtot un atsākt skatāmās digitālās pārraides
demonstrēšanu. Laika nobīdes gadījumā televizors turpina
saglabāt pārraidi, tāpēc jūs noteikti to redzēsit pilnībā.

Lietošana

Pārraides skatīšanās apturēšana
Apturiet pārraidi skatāmajā kanālā.

Pirms “Tagad rāda”
(sarkans — buferī;
pelēks — nav buferī)

“Tagad rāda”
indikators

Demonstrēšana
Pēc “Tagad rāda”
(ar punktiem — buferī;
balts — nav buferī)

HBO

9 | TV

Independence Day

RATING 6

PROGRAM 3 / 3 PAUSE

Demonstrējiet pārraidi, kuras skatīšanos esat apturējis.

09:30 – 11:50

Pāriešana uz noteiktu punktu

07:10 – 10:15

Ievadiet noteiktu laiku, uz kuru pāriet laika nobīdes bufera saturā.

Pāriešana vai tīšana atpakaļ vai uz priekšu
Pārejiet uz priekšu vai atpakaļ minūti pēc minūtes.

Pārvietošanās pa pārraidēm
Pārvietojieties pie iepriekšējās vai nākamās pārraides laika nobīdes
buferī.
Pašreizējās
pārraides
buferī

Pašreizējās
pārraides
sākuma/beigu
laiks

Demonstrēšanas apturēšana
Apturiet laika nobīdes bufera satura demonstrēšanu.*1

Kopējais
pārraižu skaits

Bufera sākuma
laiks

Demonstrēšanas
vieta (“Tagad rāda”)

Pārslēgšanās uz tiešraides signālu
Pārslēdzieties no laika nobīdes režīma uz tiešraides signālu.

Informācija
* Laika nobīde

1

Laika nobīdes bufera atmiņa paredzēta 4 stundām. Ja pārraide paliek apturēta līdz brīdim, kad ir pilns
buferis, jānospiež PLAY, lai turpinātu saglabāt buferī, izdzēšot vecāku saturu. Mainot avotu, kanālu vai
staciju vai izslēdzot televizoru, bufera saturs tiek izdzēsts. Papildinformāciju par laika nobīdes buferi
skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.

Ikdienas lietošana
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STOP

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

Nospiediet

PLAY

Demonstrējiet

0–9

Izvēlieties laika punktu

vai
Pārejiet uz priekšu vai atpakaļ

Nospiediet un turiet, lai tītu atpakaļ vai uz priekšu

Nospiediet un turiet, lai pārietu pie iepriekšējās vai nākamās pārraides

STOP

Lēna demonstrēšana, lai mainītu ātrumu, nospiediet vēlreiz

Nospiediet

STOP

vai

Nospiediet divas reizes, lai pārietu uz tiešraides
signālu

…

Nospiediet tā avota pogu, kuram ir laika nobīde

Laika nobīdes Informāciju par to, kad ir aktivizēts laika nobīdes buferis un kā norādīt bufera
iestatījumi iestatījumus, skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
MHEG vai HbbTV Ja ir aktivizēts laika nobīdes režīms, nevarat aktivizēt MHEG vai HbbTV.

Piezīme. Lai noskaidrotu, kā saturu no laika
nobīdes bufera pārkopēt kā pastāvīgu ierakstu,
skatiet tiešsaistes rokasgrāmatu.

Ieraksta demonstrēšana
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Izmantojot papildu cietā diska ierakstīšanas ierīci, varat
demonstrēt un pārlūkot digitālo pārraižu ierakstus.

Lietošana

Cietā diska ierakstīšanas ierīces ieslēgšana
Nepieciešams laiks, lai startētu cietā diska ierakstīšanas ierīci.

Ieraksta numurs
un kopējais
ierakstu skaits

Pašreizējā
kategorija vai skats
Atmiņas ietilpības statuss

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

Apskate —
kanālu
ierakstiem

Ieraksta izvēlēšanās un demonstrēšana
Demonstrēšanas režīmā varat arī aktivizēt izvēlni HARD DISK CONTENT,
nospiežot un turot PLAY vai centrālo pogu.

Demonstrēšanas apturēšana vai pārtraukšana
Apturiet vai pārtrauciet ieraksta demonstrēšanu.

Pārvietošanās pa ierakstiem
Pārejiet pie iepriekšējā vai nākamā kategorijas ieraksta.
12:45

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

Ieraksts ir aizsargāts
no automātiskas
dzēšanas
Ierakstam drīz
beigsies
derīgums

Tā ieraksta daļa,
kas ir noskatīta

Ieraksta ilgums

Pāriešana vai tīšana atpakaļ vai uz priekšu
Pārejiet uz priekšu vai atpakaļ minūti pēc minūtes.

Cietā diska ierakstīšanas ierīces izslēgšana

Informācija
Demonstrēšanas informācija Izvēloties demonstrējamo ierakstu, tiek parādīts informācijas reklāmkarogs. Reklāmkarogs tiek noņemts automātiski vai
brīdī, kad nospiežat BACK. Tiek saglabāta visa ierakstu informācija; lai atvērtu izvēlnē HARD DISK CONTENT izgaismotā
ieraksta informāciju, jānospiež zilā poga. Lai informāciju noņemtu, vēlreiz nospiediet pogu. Lai pārtrauktu pašlaik
demonstrēto ierakstu, izgaismojiet ierakstu un nospiediet dzelteno pogu.
Demonstrēšanas apturēšana un Ja attēls 8 minūtes saglabājas bez izmaiņām, televizora ekrāns automātiski satumst.
pārtraukšana

Ikdienas lietošana
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V.MEM

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

MENU

Izvēlieties RECORDINGS un atveriet izvēlni HARD
DISK CONTENT

STOP

Izvēlieties kategoriju vai
skatu

Izvēlieties ierakstu

Demonstrējiet
ierakstu

STOP

Apturiet

Lēna demonstrēšana, lai mainītu ātrumu,
nospiediet vēlreiz

Pārtrauciet

Nospiediet, lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamā ieraksta

0–9

Aktivizējiet numurus

Izvēlieties laika punktu

Pārejiet uz priekšu vai
atpakaļ

Nospiediet un turiet, lai tītu atpakaļ vai uz priekšu

TV

vai

Pārslēdziet avotu

Izslēdziet televizoru

Demonstrēšana 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.
Vecāku slēdzene Ja vēlaties demonstrēt ierakstu, kuram ir aktivizēta vecāku slēdzene, jāievada
četru ciparu piekļuves kods. Šim ierakstam nav pieejama apskate. Informāciju par
vecāku slēdzenes iestatīšanu skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.

Piezīme. Apturot ierakstu, tiek atvērta izvēlne
HARD DISK CONTENT. Augšpusē redzamajā joslā
tiek parādīts, cik daudz brīvas vietas ir cietajā diskā.
Aizsargāts ieraksts tiek apzīmēts ar |KEEP.
Papildinformāciju par aizsardzību skatiet tiešsaistes
rokasgrāmatā.

3D televīzijas skatīšanās
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Televīzijas skatīšanos var bagātināt ar 3D tehnoloģiju, piemēram, lai skatītos filmas,
sporta pārraides vai dokumentālās filmas par dabu.

Skatīšanās apstākļi
Izvēlieties vietu nedaudz tuvāk ekrānam, nekā
parasti skatoties televizoru 2D režīmā, un uzlieciet
3D brilles. Ieteicamais attālums līdz televizora
ekrānam ir atkarīgs no ekrāna lieluma un attēla
izšķirtspējas. Ja būsit pārāk tālu pa kreisi vai pa labi
no ekrāna centra vai skatīsities televizoru pārāk
lielā leņķī no augšas vai apakšas, samazināsies
3D TV attēla kvalitāte.

3D vai 2D televīzijas aktivizēšana
Lai skatītos filmas vai 3D režīmam piemērotas
pārraides, ir jāaktivizē 3D funkcija un jālieto
aktivizētas 3D brilles, ko var iegādāties pie tirgotāja.
Lai skatītos pārraidi, kas nav piemērota rādīšanai
3D režīmā, piemēram, ziņas, atkal pārejiet uz
2D režīmu.

Lai pilnībā novērtētu
3D televīzijas iespējas,
istabai jābūt tumšai,
piemēram, jāizslēdz
apgaismojums un jāaizvelk
aizkari. Skatīšanās būs
īpaši apgrūtināta, ja
atstāsit ieslēgtu gaismu
aiz ekrāna vai tā tuvumā.
3D televīziju nav ieteicams
skatīties tiešā saules
gaismā vai spilgti
apgaismotās telpās.

Atveriet izvēlni
PICTURE

3D/2D

Izvēlieties izvēlni 3D
DISPLAY

Izvēlieties 3D
vai 2D

Apstipriniet un skatieties
attiecīgi 3D vai 2D vai
izvēlieties režīmu

Ja ir pieejama automātiskā 3D signāla pārraide, televizors automātiski
pārslēdzas uz 3D režīmu, tiklīdz izvēlaties 3D, un uz 2D režīmu, tiklīdz izvēlaties
2D. Ja automātiskā 3D signāla pārraide nav pieejama, ekrānā tiek parādīta
izvēlne, kur var izvēlēties 3D vai 2D režīmu. Informāciju par režīmiem skatiet
nākamajā lapā.

Svarīgi!
Svarīga informācija
par veselību un
drošību saistībā ar
3D attēliem

3D televīzijas skatīšanās daļai skatītāju var izraisīt diskomfortu, piemēram, reiboni, nelabumu un galvassāpes. Ja rodas šādi simptomi,
pārtrauciet skatīties 3D televīziju, noņemiet 3D brilles un atpūtieties. Ilgstoša 3D televīzijas skatīšanās var nogurdināt acis. Ja acis
nogurst, pārtrauciet skatīties 3D televīziju, noņemiet 3D brilles un atpūtieties. Ja nēsājat brilles vai kontaktlēcas, uzlieciet 3D brilles
virs tām. Neizmantojiet 3D brilles tam neparedzētos nolūkos. Bērniem ieteicams skatīties 3D televīziju pieaugušo uzraudzībā, kam
jānodrošina, lai bērniem nerastos iepriekš aprakstītie simptomi. Līdz 3 gadus veciem bērniem nav ieteicams skatīties 3D televīziju.

Ikdienas lietošana
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3D režīmi
Izvēlieties 3D režīmu, kas atbilst pārraides
nodrošinātāja raidītajam signālam.

SIDE BY SIDE 3D

TOP/BOTTOM 3D

Pārvērš blakus novietotus
3D signālus pilnekrāna
3D attēlojumā, mērogojot
divus attēlus horizontāli

Pārvērš vienu virs otra
novietotus 3D signālus
pilnekrāna 3D attēlojumā,
mērogojot divus attēlus
vertikāli

STANDARD 2D

SIDE BY SIDE 3D

TOP/BOTTOM 3D

Rāda parastu
2D televīzijas attēlu
bez pārvēršanas

Pārvērš blakus novietotus
3D signālus pilnekrāna
2D attēlojumā, mērogojot
vienu attēlu horizontāli

Pārvērš vienu virs otra
novietotus 3D signālus
pilnekrāna 2D attēlojumā,
mērogojot vienu attēlu
vertikāli

2D režīmi
Izvēlieties 2D režīmu, kas atbilst pārraižu
nodrošinātāja raidītajam signālam.

Režīma automātiska nomaiņa
Ja automātiska 3D signāla pārraide vairs nav
pieejama, televizors automātiski pārslēdzas uz
pēdējo pašreizējam avotam lietoto režīmu. Ja tiek
mainīts kanāls un avots, televizors pārslēdzas uz
režīmu STANDARD 2D.

Divu ekrānu režīms
Subtitri

Ja ekrānā vienlaikus ir atvērti divi avoti vai tā vienā pusē ir atvērts teleteksts, bet otrā — avots, televizors
vienmēr darbosies 2D režīmā.
Subtitri ne vienmēr tiek atbalstīti.

HomeMedia
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Varat atskaņot mūzikas ierakstus un videofailus, kā arī pārlūkot fotoattēlus, kas
saglabāti atmiņas ierīcē vai citā izstrādājumā, kas pievienots, izmantojot DLNA/
UPnP aktivizētu multivides serveri. Papildinformāciju par savienojumiem un funkcijām
skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā, kas ir pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/
guides.
HomeMedia lietošana

H.MEDIA

Kad televizoram pievienojat atmiņas ierīci, tas
avotu nosaka automātiski un vaicā, vai vēlaties
pārlūkot saturu.
Izvēlnei HOMEMEDIA var arī piekļūt, izmantojot
izvēlni SETUP.

Atveriet izvēlni H.MEDIA Beo4 displejā*1

Mūzikas klausīšanās

STOP

Izvēlieties mapi ar mūziku, kuru vēlaties klausīties.

Izvēlieties atmiņas
ierīci ar mūziku

Pārlūkojiet failus vai Apturiet
pārejiet no vienas
dziesmas uz otru.
Izvēlieties mūzikas
failu, lai sāktu
atskaņošanu

Fotoattēlu pārlūkošana

PLAY

Atsāciet
atskaņošanu

BACK

Pārejiet atpakaļ
izvēlnēs vai turiet, lai
atgrieztos multivides
pārlūka galvenajā
izvēlnē

STOP

Izvēlieties mapi ar fotoattēliem, kurus vēlaties
skatīties.

Izvēlieties atmiņas Pārlūkojiet failus
ierīci ar fotoattēliem un mapes un
nospiediet, lai
sāktu slaidrādi

Apturiet

Pārejiet uz
iepriekšējo vai
nākamo fotoattēlu

Izvēlieties atmiņas
ierīci ar video
failiem

Pārvietojieties pa minūtei. Turiet
nospiestu, lai ierindotu. Nospiediet
vēlreiz, lai mainītu ātrumu

Videofailu demonstrēšana

PLAY

Izvēlieties mapi ar videofailiem, kurus vēlaties
skatīties.

Pārlūkojiet failus
un mapes un
nospiediet, lai
atvērtu

Atsāciet
demonstrēšanu

Informācija
* Beo4 LIST

1

Atmiņas ierīces
Piekļuve HOMEMEDIA avotam
Atbalstītie formāti

Atveriet Beo4 LIST sadaļu H.MEDIA. Ja nav pogas, izvēlnē SETUP varat piešķirt citu pogu, kas paredzēta
HomeMedia.
Varat pievienot, piemēram, USB ierīces un cietos diskus, izmantojot USB vai Ethernet savienojumu.
Varat atvērt galveno izvēlni, izvēlēties SOURCE LIST, izgaismot HOMEMEDIA un nospiest centrālo pogu,
lai aktivizētu HomeMedia.
Atbalstītie failu formāti ir norādīti rokasgrāmatās, kas pieejamas vietnē www.bang-olufsen.com/.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Kamēr skatāties televīziju, varat regulēt skaņas un attēla iestatījumus. Lai iegūtu
papildinformāciju par šiem iestatījumiem, skatiet tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē
www.bang-olufsen.com/guides.

Skaņas režīmu izvēle
Televizorā ir vairāki skaņas režīmi, kas optimizēti
dažādiem pārraižu veidiem.
Izvēlnē SOURCE LIST SETUP varat katram avotam
iestatīt skaņas režīmu, ko izmantot ikreiz, kad
aktivizējat šo avotu.

Attēla režīmu izvēle
Varat aktivizēt dažādus attēla režīmus, ko izmantot
dažādiem pārraižu veidiem. Izvēloties attēla režīmu
avotam, tas tiek saglabāts tikai līdz brīdim, līdz jūs
izslēdzat televizoru vai pārslēdzaties uz citu avotu.
Izvēlnē SOURCE LIST SETUP varat katram avotam
iestatīt attēla režīmu, ko izmantot ikreiz, kad
aktivizējat šo avotu.

Attēla formāta izvēle
Izvēlnē SOURCE LIST SETUP varat katram avotam
iestatīt attēla formātu, ko izmantot ikreiz, kad
aktivizējat šo avotu. Varat arī īslaicīgi izvēlēties
atšķirīgu attēla formātu.

LIST

SOUND

1–9

Sound…

Speech

Pārvietojieties pa
režīmiem

Tālvadības pultī Beo6 izvēlieties kādu
no pieejamajiem skaņas režīmiem,
piemēram, Speech

Atveriet attēla režīmus televizora
Pārvietojieties pa
ekrānā un izvēlieties režīmu. Ja
režīmiem
atceraties vajadzīgā režīma ciparu,
nospiediet PICTURE un pēc tam 1-3

Tālvadības pultī Beo6 izvēlieties kādu
no pieejamajiem attēla režīmiem,
piemēram, Movie

Atveriet skaņas režīmus televizora
ekrānā un izvēlieties režīmu. Ja
atceraties vajadzīgā režīma ciparu,
nospiediet SOUND un pēc tam 1–9

LIST

LIST

PICTURE

FORMAT

1-3

1-6

Atveriet attēla formātus televizora
Pārvietojieties Pārvietojiet
ekrānā un izvēlieties formātu. Ja
pa formātiem attēlu, ja
atceraties vajadzīgā formāta ciparu,
iespējams
nospiediet FORMAT un pēc tam 1-6

Picture…

Movie

Picture… P.Format

Auto

Tālvadības pultī Beo6 izvēlieties kādu
no pieejamajiem attēla formātiem,
piemēram, Auto

Ikdienas lietošana
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22

Televizora uzstādīšana

23

Tīrīšana

24

Savienojumu paneļi

21

Uzstādīšana un iestatīšana

Saturs — uzstādīšana un iestatīšana

Televizora uzstādīšana
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Ir vairākas televizora novietošanas iespējas. Izpildiet novietošanas un pievienošanas
norādījumus.

Novietošanas iespējas
Ir vairākas televizora novietošanas iespējas.
Lai uzzinātu par pieejamiem statīviem un sienas
kronšteiniem, skatiet informāciju vietnē
www.bang-olufsen.com vai sazinieties ar
Bang & Olufsen tirgotāju.

Tā kā televizors ir smags, to pārvietot un pacelt
drīkst tikai kvalificēti darbinieki, izmantojot
piemērotu aprīkojumu.

Pārvietošana
Kamēr piestiprināt sienas kronšteinu vai statīva
kronšteinu, televizoru ieteicams neizņemt no
iepakojuma.

Sienas kronšteins un statīvs
Motorizētajam statīvam vai sienas kronšteinam
iestatiet maksimālo televizora pagriešanas leņķi.
Atkarībā no izvietojuma sienas kronšteinu, kas nav
motorizēts, var manuāli pagriezt 90˚ pa kreisi vai
pa labi. Atstājiet pietiekami daudz vietas ap
televizoru, lai to brīvi varētu pagriezt.

Svarīgi!
Ventilācija
Priekšējais stikls

Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas ap ekrānu. Ja televizors ir
pārkarsis (mirgo gaidīšanas režīma indikators, un ekrānā redzams brīdinājums), lai tas atdzistu, aktivizējiet
gaidīšanas režīmu, nevis izslēdziet televizoru.
Ja priekšējā ekrāna stikls ir ieplaisājis, sasists vai citādi sabojāts, tas nekavējoties jānomaina, pretējā
gadījumā iespējams traumu gūšanas risks. Priekšējā ekrāna stiklu nomaiņai varat pasūtīt pie
Bang & Olufsen tirgotāja.
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Pārskats
1. Sienas kronšteina montāžas kronšteins.
2. Statīva montāžas kronšteins.
3. Galvenā savienojumu paneļa vāki. Lai noņemtu
vāka daļas, pavelciet to, turot pie apakšdaļas.
4. Īslaicīgu savienojumu ligzdas. Nospiediet vidū,
lai atvērtu.

4

Atkarībā no izvietojuma kabeļi ir jāizvelk caur atveri
savienojumu paneļa vāka vidusdaļā vai jebkurā no
sāniem.
3

3

3

3

3

Kabeļu izvietošana
Abās pusēs savāciet kabeļus, sastipriniet tos saišķī
un piestipriniet jebkurā malā vai vidū atkarībā no
sienas kronšteina vai statīva novietojuma.

Ja lietojat motorizēto statīvu vai sienas kronšteinu,
pirms kabeļu sastiprināšanas kārtīgā saišķī ar
kabeļu siksnām pārliecinieties, vai kabeļi ir
pietiekami gari, lai televizoru varētu pagriezt uz
abām pusēm.

Skaļruņu pārsega piestiprināšana
Kad televizors ir uzstādīts uz sienas kronšteina vai
statīva, var piestiprināt skaļruņu pārsegu.
Turiet skaļruņu pārsegu ar abām rokām un vispirms
ievietojiet tapas apakšdaļā esošajās atverēs. Pēc
tam tapas uzmanīgi ievietojiet augšdaļā esošajās
atverēs un piespiediet.

Tīrīšanas laikā skaļruņu pārsegu ir ieteicams
noņemt. Nesmidziniet šķidrumu tieši uz ekrāna, jo
tā var sabojāt skaļruņus; izmantojiet mīkstu drānu.
Uzmanīgi noņemiet skaļruņu pārsegu, atbalstot to
sānos un apakšā.

Tīrīšana
Apkope Lietotājs ir atbildīgs par regulāru apkopi, piemēram, tīrīšanu.
Ekrāns Lietojiet vājas koncentrācijas stikla tīrīšanas šķīdumu un viegli tīriet ekrānu, neatstājot uz tā svītras vai plankumus.
Dažu mikrošķiedras audumu struktūra ir izteikti abrazīva, tāpēc var sabojāt optisko pārklājumu.
Korpuss un pultis Noslaukiet putekļus no virsmām ar sausu un mīkstu drāniņu. Lai notīrītu traipus vai netīrumus, izmantojiet mīkstu, mitru
drānu, kā arī ūdens un vājas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa, piemēram, trauku mazgāšanas šķidruma, šķīdumu.
Nekādā gadījumā nelietojiet spirtu Netīriet televizora daļas ar spirtu un citiem šķīdinātājiem.

Uzstādīšana un iestatīšana

Atrodiet savienojumu paneli un citus svarīgus
elementus.

Savienojumu paneļi
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Jebkurš aprīkojums, kas tiek pievienots galvenajam savienojumu panelim, jāreģistrē
izvēlnē SOURCE LIST SETUP. Aprīkojumu, kas tiek pievienots augšējam savienojumu
panelim, var reģistrēt izvēlnē 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

~ – Strāvas padeve
Savienojuma izveidei ar strāvas avotu.

EXT. IR
Izmantošanai nākotnē.

PL 1–5 (Power link)
Ārējo skaļruņu pievienošanai telpiskā skanējuma
sistēmā. Papildinformāciju skatiet tiešsaistes
rokasgrāmatā.

HDMI IN (1–5)
Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss ļauj
pievienot daudz dažādu videoavotu, piemēram,
televizora pierīces, multivides atskaņotājus, Blu-ray
atskaņotājus vai datoru.

MONITOR CONTROL
Izmantošanai nākotnē.
PUC 1–3 A+B
Infrasarkano staru signāliem, kas paredzēti
HDMI IN vai AV IN ligzdai pievienotā ārējā
aprīkojuma vadībai. Ļauj kontrolēt pievienoto
aprīkojumu, kas nav Bang & Olufsen ražots,
izmantojot Bang & Olufsen tālvadības pulti.
CTRL (1–2)
Izmantošanai nākotnē.

AV IN
Ligzda analogās videoaparatūras pievienošanai.
S/P-DIF IN
Digitālā audio ieejas ligzda, piemēram, dators.
USB ( )
USB ierīces pievienošanai, lai pārlūkotu digitālos
fotoattēlus, videoklipus vai mūzikas failus.
Ethernet*1
Savienojuma izveidei ar internetu. Programmatūras
atjauninājumiem, WebMedia piekļuvei un PUC
lejupielādēm.

Informācija
Strāvas kabelis un Pievienojiet televizora galvenā savienojumu paneļa ligzdu ~ sienas
kontaktspraudnis kontaktligzdai. Televizors ir gaidīšanas režīmā un gatavs lietošanai.
Komplektācijā iekļautais kontaktspraudnis un strāvas kabelis ir paredzēti tieši
šim izstrādājumam. Nemainiet kontaktspraudni. Strāvas kabeļa bojājuma
gadījumā pie Bang & Olufsen tirgotāja ir jāiegādājas jauns kabelis.

* Pārliecinieties, vai kabeļa savienojums starp
izstrādājumu un maršrutētāju neiet ārpus ēkas,
lai izvairītos no saskares ar augstspriegumu.

1
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Mēs iesakām savienot televizoru ar internetu, lai varētu saņemt programmatūras
atjauninājumus un lejupielādēt perifērijas vienību kontrollera (Peripheral Unit
Controller — PUC) tabulas. PUC tabulas ļauj kontrolēt pievienotos izstrādājumus,
kas nav Bang & Olufsen ražoti, izmantojot Bang & Olufsen tālvadības pulti.

AERIAL
Antenas ieejas ligzda ārējās antenas/kabeļtelevīzijas
tīkla vai analogā signāla kabeļa pievienošanai.
SATELLITE (1–2)
Antenas ieejas ligzdas digitālajam satelītsignālam.
Atkarībā no uztvērēja iespējām jums var būt viena,
divas vai neviena satelīttelevīzijas ligzda.
2 x PCMCIA (CA Module)
Moduļa un kartes ievietošanai, lai piekļūtu
kodētiem digitālās televīzijas kanāliem. Lai saņemtu
papildinformāciju par saderīgām karšu un moduļu
kombinācijām, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Īslaicīgu savienojumu ligzdas
HDMI IN (6)
HDMI IN savienojums papildu videoaparatūras
pievienošanai. Varat pievienot arī fotokameru vai
spēļu konsoli.
PHONES ( )
Stereoaustiņu pievienošanai.

6

Piespiediet, lai atvērtu vāku un piekļūtu HDMI IN,
austiņu un USB ligzdām. Vēlreiz piespiediet, lai to
aizvērtu.

> Lai izslēgtu skaļruņu skaņu, nospiediet pogas
vidū. (Beo6: ātri pagrieziet skaļuma regulēšanas
ripu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.)
> Lai regulētu austiņu skaļumu, nospiediet vai .
(Beo6: pagrieziet skaļuma regulēšanas ripu
jebkurā virzienā.)
> Lai skaļruņos atkal ieslēgtu skaņu, nospiediet
pogas
vidū. (Beo6: ātri pagrieziet skaļuma
regulēšanas ripu pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.)

Piezīme. Ilgstoša klausīšanās lielā skaļumā var
izraisīt dzirdes traucējumus!
USB ( )
USB ierīces, piemēram, multivides pārlūka
(HomeMedia), pievienošanai, lai pārlūkotu digitālos
fotoattēlus, videoklipus vai mūzikas failus.

Īslaicīgi savienojumi
Ethernet savienojums
Tiešsaistes rokasgrāmata

Varat pievienot austiņas un klausīties ar tām pārraidi vai pievienot kameru un televizorā skatīties ar to
uzņemtās filmas.
Savienojiet televizoru ar internetu, lai saņemtu programmatūras atjauninājumus un lejupielādētu
perifērijas vienību kontrollera (Peripheral Unit Controller — PUC) tabulas. Televizoru ir ieteicams iestatīt tā,
lai programmatūra tiktu atjaunināta automātiski.
Tiešsaistes rokasgrāmatā ir papildinformācija par ārējo ierīču uzstādīšanu un savienošanu.

Uzstādīšana un iestatīšana

STAND
Motorizēta statīva vai sienas kronšteina
pievienošanai. Informāciju par statīva vai sienas
kronšteina kalibrēšanu skatiet tiešsaistes
rokasgrāmatā.
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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
(EEIA) — vides aizsardzība

No elektriskām un elektroniskām iekārtām, to
daļām un baterijām, kas apzīmētas ar šo simbolu,
nedrīkst atbrīvoties līdz ar parastiem sadzīves
atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, to daļas un baterijas ir jāsavāc un jālikvidē
atsevišķi.
Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kā arī 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 potenciālu dabas
piesārņošanu 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.

Šis izstrādājums atbilst piemērojamo vides tiesību aktu prasībām visā pasaulē.
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Ar šo Bang & Olufsen apliecina, ka šis televizors
ar WLAN atbilst visām pamatprasībām un citiem
attiecīgajiem Direktīvas 1999/5/EK noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju skatiet vietnē www.bangolufsen.com/guides.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.bang-olufsen.
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.
Šis aprīkojums jāuzstāda un jāizmanto tā, lai starp
antenu un ķermeni būtu vismaz 20 cm attālums.
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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