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Spoštovani uporabnik!

V tem priročniku za začetek uporabe najdete informacije za vsakodnevno uporabo
izdelka znamke Bang & Olufsen in povezane opreme. Prodajalec vam mora izdelek
dostaviti, namestiti in nastaviti.
Televizor podpira več možnosti in funkcij, kot jih je opisanih v priročniku za začetek
uporabe. Med drugim tudi funkcije HomeMedia in WebMedia ter funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti, urejanja in poimenovanja kanalov. Te in druge
funkcije so natančneje opisane v spletnem uporabniškem priročniku.
Priročniki so na voljo na spletnem mestu www.bang-olufsen.com/guides.
Priročniki se posodabljajo ob uvedbi novih ali spremenjenih funkcij nove programske
opreme ali televizorja.
Na spletnem mestu www.bang-olufsen.com je na voljo več informacij in odgovorov
na pogosta vprašanja o vašem izdelku.
Za vsa vprašanja glede servisiranja se najprej obrnite na prodajalca opreme Bang &
Olufsen.
Za informacije o najbližjem prodajalcu obiščite spletno mesto
www.bang-olufsen.com

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih
podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi
uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega
obvestila.
Različica 1.1
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OPOZORILO: Naprave zaradi nevarnosti
požara ali električnega udara ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
Simbol strele s puščico znotraj
enakokrakega trikotnika uporabnika
opozarja na prisotnost neizolirane
“nevarne napetosti” znotraj naprave,
ki je lahko dovolj visoka, da bi povzročila
električni udar za človeka.
Klicaj v enakostraničnem trikotniku
uporabnika opozarja na pomembna
navodila za uporabo in vzdrževanje
(popravilo) v tiskovini, ki je priložena izdelku.

Opozorila
– Prepričajte se, da je televizor postavljen,
nameščen in priključen skladno z navodili
tega uvodnega priročnika. V izogib morebitnim
poškodbam uporabljajte izključno podstavke in
stenske nosilce, ki jih je odobrilo podjetje Bang &
Olufsen.
– Televizor postavite na trdno in stabilno površino.
– Na televizor ne odlagajte predmetov.
– Televizorja ne izpostavljajte dežju, visoki vlažnosti
ali virom toplote.
– Televizor je namenjen uporabi v zaprtih in suhih
prostorih samo v domačem okolju. Televizor lahko
uporabljate znotraj temperaturnega razpona
10—40 ºC in na nadmorski višini do 1.500 m.
– Če je bil televizor izpostavljen temperaturam pod
5°C, ga pustite na sobni temperaturi in počakajte,
da se znova segreje na sobno temperaturo, preden
ga priključite na električno omrežje in vklopite.
– Televizorja ne izpostavljajte neposredni sončni ali
umetni svetlobi, kot so reflektorji, saj to lahko
zmanjša občutljivost sprejemnika za daljinski
upravljalnik. Poleg tega se lahko v primeru
pregretja zaslona na sliki pojavijo črne pike.
Pike bodo znova izginile, ko se televizor ohladi
na običajno obratovalno temperaturo.
– OPOZORILO: Naprave ne izpostavljajte kapljanju
ali brizganju ter nanjo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.
– Okoli televizorja pustite dovolj prostora za zračenje.
– Vse kable ustrezno povežite pred priključitvijo ali
ponovno priključitvijo katerega od izdelkov
sistema na napajanje.
– Na napravo ne postavljajte odprtih plamenov, na
primer gorečih sveč.
– Za preprečevanje nastanka požara sveče in druge
vire odprtega ognja vselej shranjujte stran od
televizorja.
– Televizorja ne odpirajte. Tovrstna opravila
prepustite pooblaščenem servisnemu osebju.
– Ne udarjajte po steklu s trdimi ali koničastimi
predmeti.
– Izdelek povsem izklopite tako, da ga izključite iz
omrežne vtičnice. Omrežne vtičnice morajo biti
vedno dostopne.
– Sledite navodilom za zagotavljanje pravilne in
varne namestitve ter povezavo opreme v
večpredstavnostne sisteme.
– Oznako izdelka najdete za pokrovom priključkov.
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Upravljanje daljinskega upravljalnika Beo4
Televizor lahko upravljate z gumbom za krmarjenje daljinskega upravljalnika
Beo4, kot je opisano v poglavju o začetku uporabe in spletnem priročniku,
ki je na voljo na spletni strani www.bang-olufsen.com/guides.
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Na zaslonu upravljalnika Beo4 je prikazan izbrani vir ali izbrana funkcija.

TV

Vklopite televizor*.1

DTV

Vklop funkcije WebMedia (potrebna povezava s spletom). Za več informacij si oglejte
priročnik za uporabo.

TEXT

Vklop teleteksta

0–9

Izbira kanala in vnos informacij v zaslonskih menijih

LIST

Prikaz dodatnih “gumbov” za funkcije ali vire na zaslonu upravljalnika Beo4.
Uporabite gumb ali za listanje po seznamu*2

MENU

Priklic glavnega menija dejavnega vira
Pomikanje po kanalih
Premikanje nazaj ali naprej po korakih
Pridržite za previjanje naprej ali nazaj
Gumbi za krmarjenje levo, desno, gor in dol , ,
s pritiskom gumba za želeno smer

ter

Premikanje po menijih

Za izbiranje in potrjevanje uporabite sredinski gumb.
STOP

PLAY

Izberite funkcije, vezane na barvo
BACK

Prilagajanje glasnosti
Za izklop zvoka pritisnite sredino gumba.
STOP

Začasna zaustavitev in prekinitev predvajanja ali snemanja

PLAY

Začetek prevajanja vgrajene ali povezane opreme

BACK

Pomikanje nazaj po menijih in seznamu upravljalnika Beo4. Daljši pritisk za izhod iz
vseh menijev
Stanje pripravljenosti

Pomembno – priročniki in pogosta vprašanja so na voljo na spletni strani www.bang-olufsen.com/guides
*Gumbi upravljalnika Beo4 Nekatere gumbe lahko na novo nastavite med začetno nastavitvijo. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.
OPOMBA Za splošne informacije o delovanju daljinskega upravljalnika si oglejte priloženi priročnik.
2
*LIST V seznamu LIST Beo4 je na voljo veliko gumbov pod gumbom
Beo6.
Digitalni tekst/MHEG Nekatere države in moduli CA zahtevajo aktiviranje digitalnega teksta/MHEG. Zato za Beo4 veljajo določene spremembe.
Ko na zaslonu ni prikazan noben meni, pred pritiskom obarvanega gumba pritisnite gumb MENU . Za več informacij si
oglejte priročnik za uporabo.
Nastavitve načinov (MODE) Preverite, ali je daljinski upravljalnik Beo4 nastavljen na način MODE 1. Oglejte si spletni priročnik Beo4.

1

Upravljanje z upravljalnikom Beo6
Televizor lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Beo6.
Morebitno drugačno delovanje upravljalnika Beo4 je opisano posebej.

TV

Mehka tipka, dotaknite se zaslona za izbor*3
Vklopite vir ali izberite funkcijo
Listanje po prejšnjih prikazih upravljalnika Beo6

Prikličite gumbe SCENE, kot je gumb Zones ali Speaker
Znova pritisnite za vrnitev

Living Room

TV

V.MEM
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PC

DVD

RADIO

+

N.RADIO
CD

STOP

Začasna zaustavitev in prekinitev predvajanja ali snemanja

PLAY

Začetek prevajanja vgrajene ali povezane opreme

BACK

Premikanje nazaj po menijih. Daljši pritisk za izhod iz vseh menijev

AY

O

P

PL

ST

Prikličite številke za izbiro kanala ali vnos podatkov
Znova pritisnite za vrnitev

Izberite funkcije, vezane na barvo*4
Pritisnite kolesce za glasnost ob barvi
BA
CK

Obrnite za nastavitev glasnosti
Za izklop zvoka gumb hitro zavrtite v levo
Središčni gumb se uporablja za izbiranje in potrjevanje

Gumbi za krmarjenje levo, desno, gor in dol. Premikanje po menijih s pritiskom
gumba za želeno smer
Premikanje nazaj ali naprej po korakih
Pridržite za previjanje naprej ali nazaj
Pomikanje po kanalih ali posnetkih

Stanje pripravljenosti

*O gumbih Svetlo sivi gumbi pomenijo, da morate pritisniti besedilo na zaslonu. Temno sivi gumbi pomenijo,
da morate pritisniti trdi gumb.
4
*Barvni gumbi Pritisnite kolesce ob ustrezni barvi za aktiviranje barvnega gumba.
Dejansko območje Označuje dejansko območje na upravljalniku Beo6, kot je bilo poimenovano med nastavitvijo.
Gumbi na upravljalniku Beo6 Na zaslonu se glede na aktivirani vir prikažejo različni gumbi. Funkcijo aktivirajte z dotikom zaslona.
3
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Premikanje v menijih

8

Z daljinskim upravljalnikom se premikajte po menijih in izbirajte nastavitve.
S pritiskom možnosti MENU prikličete meni za izbrani vir.

Zaslon in meniji
Izberite vir in nastavitve.

TV

Krmarjenje po menijih
Kadar je na zaslonu odprt meni, se lahko
premikate med možnostmi menija, prikažete
nastavitve ali vnašate podatke.

MENU

Vklop televizorja

Prikaz menija

0-9

Označi meni/
spremeni
nastavitev

BACK

Vnos
podatkov

Priklic
podmenija/
shranjevanje
nastavitve

Izbor možnosti

Pomikanje
nazaj po
menijih

ali

BACK

Za izhod iz
menijev
pritisnite in
pridržite

Vstopite med strani menija
Nekateri meniji zavzemajo več prostora, kot ga je
na voljo na televizijskem zaslonu. To označuje
oznaka za polovico menija na dnu ali vrhu zaslona.
Za preprosto prehajanja z vrha seznama na dno
uporabite puščico gor na gumbu za krmarjenje.

Premikanje po straneh

Polna črta označuje,
da morate izbrati s
sredinskim gumbom.

Drsenje po menijskih elementih

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

Poševna črta označuje,
da lahko urejate
nastavitve z uporabo
puščic levo in desno
na gumbu za
krmarjenje.

9

CRIME TV

10

CINEMA

11

Wednesday 09 November, 2011

Wednesday 09 November, 2011

Primer seznama kanalov

Informacije
Začetek uporabe in priročnik Ta postopek za začetek uporabe in spletni priročnik sta opisana z delovanjem daljinskega upravljalnika Beo4.
Glavni meni Ob pritisku gumba MENU lahko vselej prikličete glavni meni, vključno z menijem, ki prikazuje vse funkcije za aktivni vir.

Izbira vira
Vir lahko izberete samo s pritiskom namenskega
gumba na daljinskem upravljalniku ali ga izberete
v meniju.

Priklic besedila za pomoč
Vklopite lahko besedila za pomoč s pojasnili možnosti
in funkcij, če so ta na voljo v menijih in podmenijih.

Vsakodnevna uporaba
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MENU

Priklic glavnega
menija

Izberite možnost SOURCE Izbira vira
LIST

MENU

Priklic glavnega menija

Priklic menija SETUP

Izbor možnosti

Prikaži/skrij besedila za
pomoč

Splošne možnosti in funkcije so prav tako
pojasnjene v meniju NICE TO KNOW.*1

Lučka za prikaz stanja pripravljenosti
Lučka za prikaz stanja pripravljenosti bo
posredovala podatke o stanju televizorja.

Zelena

Rdeča
Rdeča počasi utripa

Rdeča hitro utripa
Izklopljen

Lučka za prikaz stanja pripravljenost na kratko utripa zeleno in televizor je pripravljen na
uporabo. Če želite skrajšati čas zagona, si oglejte spletni priročnik v zvezi z nastavitvami
napajanja.
Televizor je v stanju pripravljenosti, vendar ga pustite priključenega na električno
omrežje, da lahko prenese programsko opremo.
Televizor je bil izključen iz električnega omrežja, zato morate vnesti kodo PIN. Za več
informacij o sistemu kod PIN si oglejte spletni priročnik, ki je dostopen na spletni strani
www.bang-olufsen.com/guides.
Televizorja ne odklopite iz napajalne vtičnice. To je morda zaradi aktiviranja nove
programske opreme ali prevečkrat napačno vtipkane kode PIN.
Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko po želji odklopite iz napajalne vtičnice. S
tem aktivirate sistem kod PIN.

Besedilo za pomoč V meniju SETUP lahko prikažete/skrijete besedilo za pomoč z uporabo modrega gumba. Za nekatere jezike je besedilo za
pomoč na voljo samo v angleščini.
1
*Meni NICE TO KNOW V meni vstopite iz menija SETUP. Preberete lahko informacije o osnovnih možnostih in funkcijah. Ko televizor sprejme
posodobitve programske opreme (potrebna je spletna povezava), bodo tukaj pojasnjene nove možnosti in funkcije.

Gledanje televizije
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Gledate lahko analogne in digitalne zemeljske, kabelske in
satelitske kanale, odvisno od možnosti vašega sprejemnika.
Lahko ustvarite skupine kanalov in obračate televizor.
Lahko ustvarite posnetke na dodaten snemalnik v trdi disk.

Delovanje

Vklop televizorja

Izbor kanala

Funkcija televizorja
Gumb Beo4/Beo6

SOURCE LIST

Priklic in uporaba pregleda menija

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

1

SUBTITLE LANGUAGE

2

Snemanje trenutno gledanega programa

AUDIO LANGUAGE

3

Med snemanjem lahko gledate tudi drug posnetek, vir ali TV-kanal.*2

HBBTV

4

ACCESS CA-UNITS

5

Ustvari skupine kanalov
Če je na voljo veliko kanalov, lahko ustvarite skupine in tako lažje
najdete svoje priljubljene kanale. Do menija FAVOURITES dostopate
prek možnosti SETUP > CHANNELS > EDIT TV GROUPS.

Obračanje televizorja
Če je televizor opremljen z motoriziranim podstavkom ali stenskim
nosilcem, ga lahko obračate z daljinskim upravljalnikom.

Uporabite teletekst
Vklopite lahko teletekst za izbrani kanal, če vaš ponudnik programa to
omogoča.

Informacije
1
*Barvne funkcije Prav tako lahko aktivirate barvne funkcije, ne da bi najprej pritisnili gumb MENU, če je digitalni tekst/HbbTV onemogočen.
*Snemanje trenutno gledanega Omogočeno je snemanje z digitalnih kanalov in postaj. Televizija ima dva sprejemnika, zato lahko en program snemate,
programa drugi program pa gledate. Hkrati lahko snemate tudi dva programa. Novega snemanja ne morete začeti, če je trdi disk
napolnjen z zaščitenimi posnetki. Oglejte si spletni priročnik za informacije o upravljanju prostora s posnetki.

2

TV

ali

Pritisnite

MENU

Pritisnite

ali
Izberite

Izberite možnost SOURCE LIST

0-9

0

Izbor prejšnjega kanala (Beo6: Pritisnite možnost
Previous)

Aktivirajte številke in izberite kanal

1-9
ali
Aktivirajte želeno funkcijo*1

MENU

Pritisnite

LIST

Pritisnite za priklic
možnosti RECORD.

Izberite televizor

MENU

ali

STOP

Pritisnite dvakrat

Pritisnite dvakrat za
začetek snemanja

Poimenovanje skupine.
Sledite navodilom na
zaslonu

Dvakrat pritisnite za shranjevanje Izberite skupino, iz katere želite
in odpiranje skupine.
kopirati. Sledite navodilom na
zaslonu

Pritisnite

Obračajte televizor

Zaustavitev snemanja*3

…

Priklic menija
FAVOURITES.

…

ali

LIST

Pritisnite za priklic
možnosti STAND.

TEXT

Večkrat pritisnite za
spremembo
zaslonskega načina

Pomik na meni PAGE in
pomikanje po kanalih

0-9

Izbor položaja

ali

ali
Premikanje gor ali
dol po straneh

Nastavitve shranjevanja

0-9

Vnesite številko strani

Vodnik po programih Za informacije o vodniku o programih in ostale informacije si oglejte spletni
in informacije priročnik na spletni strani www.bang-olufsen.com/guides.
RADIO Za dostop do načina RADIO je treba najprej nastaviti radijske postaje. Oglejte si
spletni priročnik.
3
*Prekinitev Če poteka snemanje dveh programov, morate izbrati, katero snemanje želite
predvajanja posnetka prekiniti.

BACK

Daljši pritisk za prehod na prejšnjo
stran Daljši pritisk za izhod iz teleteksta

OPOMBA Za uporabo motoriziranega stojala ali
stenskega nosilca je treba stojalo ali stenski
nosilec najprej umeriti, oglejte si spletni priročnik.
Za prednastavljene položaje televizorja si oglejte
spletni priročnik.

Vsakodnevna uporaba
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Zaustavitev in ponovno predvajanje programa

12

S poljubnim snemalnikom na trdi disk lahko trenutni
program zaustavite, znova predvajate ali nadaljujete
predvajanje trenutnega digitalnega programa. Televizor
med časovnim zamikom nadaljuje s snemanjem, tako si
boste lahko ogledali celoten program.

Delovanje

Zaustavitev programa
Ustavite predvajanje programa na trenutnem kanalu.

Pred kazalnikom
‘Trenutno se
predvaja’ (rdeča = z
medpomnilnikom,
siva = brez
medpomnilnika)

HBO

Kazalnik ‘Trenutno
se predvaja’

Predvajanje
Za kazalnikom
‘Trenutno se predvaja’
(rdeča = vmesniško, bela
= brez medpomnilnika)

9 | TV

Independence Day

RATING 6

PROGRAM 3 / 3 PAUSE

Predvajanje zaustavljenega programa.

09:30 – 11:50

Premik na določeno točko

07:10 – 10:15

Vnos časa, kamor se želite premakniti v vsebini medpomnilnika.

Premikanje nazaj ali naprej po točkah ali korakih
Premikanje nazaj ali naprej po minutah.

Pomikanje med programi
Za prehod na predhodni ali naslednji program v medpomnilniku
časovnega zamika.
Trenutni
programi v
medpomnilniku

Število vseh
programov

Čas začetka/
prekinitve
predvajanja
trenutnega programa

Čas vklopa
medpomnilnika

Točka za
predvajanje
(‘Trenutno se
predvaja’)

Zaustavitev predvajanja
Zaustavitev predvajanja vsebine časovnega zamika medpomnilnika.*1

Preklop na živi signal
Preklopite iz načina časovnega zamika na živi signal.

Informacije
1

*Časovni zamik

Pomnilnik medpomnilnika časovnega zamika je 4 ure. Če je program zaustavljen, dokler je medpomnilnik
poln, pritisnite gumb PLAY za nadaljnje shranjevanje v medpomnilnik in brisanje najstarejših vsebin. Če
spremenite vir, kanal ali postajo oziroma izklopite televizor, se vsebina v medpomnilniku izbriše. Za več
informacij o medpomnilniku časovnega zamika si oglejte spletni priročnik.

Vsakodnevna uporaba
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STOP

Za vračilo na živi signal znova izberite vir, kot je TV

Pritisnite

PLAY

Predvajanje

0–9

Izbira časovne točke

ali
Premikanje nazaj in naprej po korakih

Dolg pritisk za pomikanje nazaj ali naprej

Za prehod na predhodni ali naslednji program pritisnite in pridržite

STOP

Upočasnjeno predvajanje, za spremembo hitrosti pritisnite znova

Pritisnite

STOP

ali

Dvakrat pritisnite za preklop na živi signal

…

Za časovni zamik vira pritisnite gumb vira

Nastavitve Za informacije o vklopu medpomnilnika časovnega zamika ali nastavljanje
časovnega zamika medpomnilnik si oglejte spletni priročnik.
MHEG ali HbbTV Med načinom časovnega zamika je vklop funkcije MHEG ali HbbTV onemogočen.

OPOMBA Za seznanitev s kopiranjem vsebine
iz medpomnilnika časovnega zamika v trajni
snemalnik si oglejte spletni priročnik.

Predvajanje posnetka

14

Z dodatnim snemalnikom v trdi disk se lahko igrate in
krmarite po posnetkih digitalnih programov.

Delovanje

Vklop snemalnika v trdi disk
Zagon snemalnika v trdi disk potrebuje določen čas.

Številka posnetka
in število vseh
posnetkov

Trenutna
kategorija ali
pogled

Stanje zmogljivosti
shranjevanja

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

Predogled –
za posnetke
kanalov

Izbor in predvajanje posnetka
Če pridržite gumb PLAY ali središčni gumb, lahko iz načina
predvajanja vklopite meni HARD DISK CONTENT.

Zaustavitev ali prekinitev predvajanja
Zaustavitev ali prekinitev predvajanja posnetka.

Pomikanje med posnetki
Pojdite na predhodni ali naslednji posnetek znotraj kategorije.
12:45

Premik na določeno točko
Vnos časa, kamor se želite premakniti v posnetku.

Posnetek je zaščiten
pred samodejnim
brisanjem
Snemanje se
bo kmalu
končalo

Pregledan je bil del
posnetka
Trajanje
snemanja

Premikanje nazaj ali naprej po točkah ali korakih
Premikanje nazaj ali naprej po minutah.

Izklop snemalnika v trdi disk

Informacije
Podatki o predvajanju Pri izbiri posnetka za predvajanje se pojavi pasica z informacijo. Pasica se odstrani samodejno ali ob pritisku možnosti
BACK. Vsi posnetki so brez izgub in za prikaz informacij na označenem posnetku v meni HARD DISK CONTENT pritisnite
modri gumb. Znova pritisnite osrednji gumb za odstranitev informacije. Za prekinitev snemanja ga označite in pritisnite
rumeni gumb.
Začasna zaustavitev in prekinitev Če slike ne spreminjate osem minut, se TV-zaslon samodejno zatemni.
predvajanja

V.MEM

Izberite vir snemalnika. Predvajanje nazadnje gledanega posnetka, najnovejšega posnetka ali posnetka, ki se že predvaja, se začne samodejno.

MENU

Izberite možnost RECORDINGS in odprite meni
HARD DISK CONTENT

STOP

Trenutna kategorija ali
pogled

Izbira posnetka

Predvajanje posnetka

STOP

Začasna zaustavitev

Upočasnjeno predvajanje, za spremembo
hitrosti pritisnite znova

Prekinitev

Pritisnite za prehod na predhodni ali naslednji program

0–9

Aktiviranje številk

Izbira časovne točke

Premikanje nazaj in
naprej po korakih

Dolg pritisk za pomikanje nazaj ali naprej

TV

Menjava vira

ali
Izklop televizorja

PREDVAJANJE Po izboru posnetka za predvajanje televizor nadaljuje s predvajanjem tam,
kjer ste predvajanje nazadnje prekinili. Če ste posnetek gledali do konca,
se predvajanje začne od začetka.
Starševski zaklep Če želite predvajati posnetek z aktiviranim starševskim zaklepom, morate vnesti
štirimestno geslo. Za ta posnetek predogled ni na voljo. Oglejte si spletni
priročnik za informacije o nastavitvi starševskega zaklepa.

OPOMBA S prekinitvijo prikličete meni HARD DISK
CONTENT. Vrstica pri vrhu prikazuje, kako poln je
trdi disk. Zaščiten posnetek je označen z napisom
KEEP. Za več informacij o zaščiti si oglejte spletni
priročnik.

Vsakodnevna uporaba
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Gledanje 3D-televizije

16

Za popolnejše doživetje lahko filme, športne ali naravoslovne oddaje gledate v 3D–
tehnologiji.

Pogoji gledanja
Postavite se pred zaslon (malo bližje kot pri
gledanju 2D-televizije) in uporabite 3D-očala.
Priporočena razdalja med vašim položajem in
zaslonom je odvisna od velikosti zaslona in
ločljivosti slike. Če se premaknete preveč levo ali
desno od sredine zaslona, ali če sedite previsoko
ali prenizko, je kakovost slike 3D–televizije nižja.

Vklop 3D- ali 2D-televizije
Za gledanje filmov ali drugih programov,
prilagojenih tridimenzionalni televiziji, morate
aktivirati funkcijo 3D in si nadeti očala za gledanje
v tridimenzionalni tehniki, ki so na voljo pri prodajalcu
opreme. Za gledanje programov, ki niso prilagojeni
tridimenzionalni sliki, kot so npr. novice, znova
preklopite v način 2D.

Kakovost 3D–doživetja bo
boljša, če boste sobo
zatemnili, ugasnili luči in
zagrnili okna. Moteče so
lahko predvsem luči za
zaslonom in okoli njega.
Priporočamo vam, da 3D–
televizije ne gledate pri
neposredni sončni svetlobi
ali v svetlem prostoru.

Priklic menija PICTURE

3D/2D

Izbira menija 3D
DISPLAY

Izbor 3D ali 2D

Potrdite in glejte televizijo
v načinu 3D ali 2D oziroma
izberite način

Če je na voljo samodejno sprejemanje signala 3D, bo televizija pri izbiri
možnosti 3D samodejno preklopila na način 3D, pri izbiri možnosti 2D pa na
način 2D. Če samodejno sprejemanje signala 3D ni na voljo, se bo na zaslonu
prikazal meni za izbiro načina 3D ali 2D. Za informacije o načinih si oglejte
naslednjo stran.

Pomembno
Pomembne
zdravstvene
informacije in
informacije glede 3D–
slike

Nekateri gledalci lahko med gledanjem 3D–televizije doživijo vrtoglavico, slabost in glavobol. Če imate omenjene simptome,
prenehajte z gledanjem 3D–televizije, snemite 3D–očala in počivajte. Ob dolgotrajnem gledanju 3D–televizije lahko prekomerno
preobremenite oči. Če so vaše oči utrujene, prenehajte z gledanjem 3D–televizije, snemite 3D–očala in počivajte. Če uporabljate
korekcijska očala ali kontaktne leče, 3D–očala nataknite čeznje. 3D–očal ne uporabljajte v druge namene. Odrasli naj otroke med
gledanjem 3D-televizije nadzirajo in se prepričajo, da ti ne doživljajo zgoraj omenjenih težav. Priporočljivo je, da otroci do starosti
treh let ne gledajo 3D-televizije.

Vsakodnevna uporaba
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Načini 3D
Izberite način 3D, ki se ujema s signalom
ponudnika programov.

SIDE BY SIDE 3D

TOP/BOTTOM 3D

Pretvorba dveh 3D–
signalov z razporeditvijo
s sliko ob sliki v
celozaslonski 3D–prikaz z
vodoravno razširitvijo slik

Pretvorba dveh 3D–
signalov z razporeditvijo
s sliko nad sliko v
celozaslonski 3D–prikaz
z navpično razširitvijo slik

STANDARD 2D

SIDE BY SIDE 2D

TOP/BOTTOM 2D

Prikazuje navadno 2D–
sliko brez kakršnih koli
pretvorb.

Pretvorba dveh 3D–
signalov z razporeditvijo
s sliko ob sliki v
celozaslonski 2D–prikaz z
vodoravno razširitvijo slike

Pretvorba dveh 3D–
signalov z razporeditvijo
s sliko nad sliko v
celozaslonski 2D–prikaz z
navpično razširitvijo slike

Načini 2D
Izberite način 2D, ki se ujema s signalom
ponudnika programov.

Samodejno spreminjanje načina
Če 3D-signal ni več na voljo, bo televizija
samodejno preklopila na način, uporabljen pri
trenutnem viru. Pri menjavi kanala in vira bo
televizija preklopila na način STANDARD 2D.

Dvojni zaslon
Podnapisi

Če sta hkrati na zaslonu predvajana dva vira ali je na enem delu zaslona prikazan teletekst, na drugem pa
drugi vir, bo televizor sliko vselej prikazoval v načinu 2D.
Podnapisi morda ne bodo vselej podprti.

Funkcija HomeMedia
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Lahko predvajate glasbo in videoposnetke ter brskate med fotografijami,
shranjenimi v pomnilniški napravi ali izdelku, povezanim prek medijskega strežnika,
ki je omogočen z možnostjo DLNA/UPnP. Za informacije o povezavah in funkcijah
si oglejte spletni priročnik na spletni strani www.bang-olufsen.com/guides.

Uporaba funkcije HomeMedia

H.MEDIA

Ko pomnilniško napravo povežete s televizorjem,
ta samodejno zazna vir in vas vpraša, ali želite
brskati med vsebinami.
Prav tako lahko v meni HOMEMEDIA vstopite prek
menija SETUP.

Prikličite možnost H.MEDIA na zaslonu
upravljalnika Beo4.*1

Poslušanje glasbe

STOP

Izberite mapo z glasbo, ki jo želite poslušati.

PLAY

Izberite pomnilniško Brskajte med
Začasna zaustavitev Nadaljevanje
napravo z glasbo
datotekami ali
predvajanja
vstopite v posnetke.
Za začetek
predvajanja izberite
glasbeno datoteko.

Brskanje med fotografijami

BACK

Vrnite se
skozi menije ali
pridržite gumb,
da se vrnete
v glavni meni
medijskega
brskalnika.

STOP

Izberite mapo s fotografijami, ki si jih želite
ogledati.

Izberite pomnilniško Brskajte med
napravo s
datotekami in
fotografijami
mapami ter
pritisnite gumb
za pričetek
diaprojekcije

Začasna zaustavitev Vstopite med
prejšnjo in naslednjo
fotografijo

Izbor napravo za
shranjevanje z
videoposnetki

Premikanje po minutah Pritisnite in
pridržite za premikanje. Znova pritisnite
za spremembo hitrosti.

Predvajanje videoposnetkov

PLAY

Izberite mapo z videoposnetki ki si jih želite ogledati.

Brskanje med
datotekami in
mapami, pritisk
za odpiranje

Nadaljevanje
predvajanja

Informacije
*Beo4 LIST

1

Pomnilniške naprave
Dostopanje do vira HOMEMEDIA
Podprt format

Priklic funkcije H.MEDIA v upravljalniku Beo4 LIST. Če na seznamu Beo4 LIST ni gumba, lahko v meniju
SETUP možnosti HomeMedia dodelite drug gumb.
Povežete lahko na primer naprave USB in trde diske, povezane prek priključka USB ali Ethernet.
Za priklic glavnega menija izberite možnost SOURCE LIST, označite HOMEMEDIA in pritisnite središčni
gumb za vklop funkcije HomeMedia.
Podprti formati so navedeni na spletni strani www.bang-olufsen.com/guides.

Spreminjanje nastavitev slike in zvoka

Ko gledate televizijo, lahko nastavite zvok in sliko. Za več informacij o teh nastavitvah
si oglejte spletni priročnik na spletni strani www.bang-olufsen.com/guides.

Izbira načinov zvoka
Televizor ima več načinov za zvok, ki so optimizirani
za različne vrste programov.
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir
nastavite način zvoka, ki ga boste uporabili vselej,
ko boste aktivirali ta vir.

Izbira načinov slike
Vklopite lahko različne načine za sliko za uporabo
za različne vrste programov. Ko izberete način slike
za vir, se ta shrani samo, dokler ne izklopite televizorja
ali preklopite na drug vir.
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir
nastavite način slike, ki jo boste uporabili vselej,
ko boste aktivirali ta vir.

Izbira formata slike
V meniju SOURCE LIST SETUP lahko za vsak vir
nastavite format slike, ki jo boste uporabili vselej,
ko boste aktivirali ta vir. Prav tako lahko začasno
izberete drugačen format slike.

LIST

SOUND

1-9

Sound ...

Speech

Preklapljanje med načini

Na upravljalniku Beo6 lahko izbirate
med načini za zvok, ki so na voljo, na
primer Speech

Prikličite načine slike na televizijski
Preklapljanje med načini
zaslon in izberite način. Če ste si
zapomnili številko želenega načina,
po možnosti PICTURE pritisnite 1–3.

Na upravljalniku Beo6 lahko izbirate
med načini za sliko, ki so na voljo, na
primer Movie

Prikličite načine zvoka na televizijski
zaslon in izberite način. Če ste si
zapomnili številko želenega načina,
po možnosti SOUND pritisnite 1–9.

LIST

LIST

PICTURE

FORMAT

1-3

1-6

Prikličite formate slike na televizijski Preklapljanje
zaslon in izberite format. Če ste si
med formati
zapomnili številko želenega formata,
po možnosti FORMAT pritisnite 1-6.

Picture …

Movie

Picture … P.Format

Auto

Na upravljalniku Beo6 lahko izbirate
Če je
med načini za zvok, ki so na voljo, na
mogoče,
premaknite primer Auto
fotografijo.

Vsakodnevna uporaba
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Nastavitve televizorja
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Čiščenje
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Plošče s priključki
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Namestitev in nastavitve

Vsebina – Namestitev in nastavitve

Nastavljanje televizorja

22

Televizor ima več možnosti namestitve. Upoštevajte navodila za postavitev in
priključitev.

Možnosti namestitve
Televizor ima več možnosti namestitve.
Za razpoložljiva stojala in nosilce si oglejte
spletno mesto www.bang-olufsen.com ali pa se
obrnite na prodajalca opreme Bang & Olufsen.

Zaradi velike teže televizorja je kakršno koli
premikanje ali dvigovanje televizorja treba
prepustiti za to usposobljenemu osebju, ki bo
uporabilo ustrezno opremo.

Rokovanje
Televizor je med pritrjevanjem stenskega nosilca ali
nosilca za stojalo na hrbtno stran televizorja
priporočljivo pustiti v embalaži.

Stenski nosilec in stojalo
Nastavite največji kot obračanja televizorja na
motoriziranem stojalu ali stenskem nosilcu. Stenski
nosilec brez motorja je mogoče ročno obrniti za 90˚
v levo ali desno glede na postavitev. Ne pozabite
pustiti dovolj prostora okoli televizorja za prosto
obračanje.

Pomembno
Prezračevanje
Prednje steklo

Okoli zaslona pustite dovolj prostora za zračenje. Ob pregretju televizorja (na zaslonu se pojavita opozorilo in
utripajoča signalna lučka za preklop televizorja v stanje pripravljenosti) televizor preklopite v stanje pripravljenosti
in ga ne izklopite povsem. Tako se bo ohladil na normalno temperaturo.
Če steklo zaslona poči, se začne krušiti ali se drugače poškoduje, ga je treba nemudoma zamenjati, sicer
lahko povzroči osebne poškodbe. Nadomestno steklo zaslona naročite pri prodajalcu izdelkov Bang & Olufsen.
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Pregled
1 Namestitveni nosilec za stenski nosilec.
2 Namestitveni nosilec za stojalo.
3 Pokrovi glavne plošče s priključki. Za odstranitev
pokrov povlecite spodaj.
4 Vtičnice za začasne povezave. Pritisnite na
sredino gumba.

4

Glede na vašo postavitev kable speljite skozi
odprtino v središču ali na obeh straneh pokrova
plošče s priključki.
3

3

3

3

3

Napeljava kablov
Vzemite kable iz obeh strani, snopa, ki naj se
križata, privežite drug a drugega glede na stenski
nosilec ali namestitev stojala.

Ob postavitvi televizorja na motorizirano stojalo
ali stenski nosilec se pred povezovanjem
priključkov s trakovi v urejen snop prepričajte,
da so priključki dovolj ohlapni za obračanje
televizorja na katero koli stran.

Pritrditev plošče zvočnika
Ploščo zvočnika lahko pritrdite po namestitvi
televizorja na stenski nosilec ali stojalo.
Ploščo zvočnika primite z obema rokama in zatiča
vstavite v odprtini na dnu. Nato zatiča previdno
vstavite v odprtini na vrhu in potisnite navzdol.

Med čiščenjem odstranite ploščo zvočnika.
Tekočine ne pršite neposredno na zaslon,
saj lahko poškodujete zvočnike. Namesto
tekočine v razpršilu uporabite mehko krpo.
Previdno odstranite ploščo zvočnika, pri čemer jo
podprite ob straneh in spodaj.

Čiščenje
Vzdrževanje Za redno vzdrževanje, npr. čiščenje, je odgovoren uporabnik.
Zaslon Uporabite blago čistilo za čiščenje steklenih površin in nežno obrišite zaslon tako, da na njem ne bo sledi čistila. Nekatere
krpe iz mikrovlaken lahko med drgnjenjem poškodujejo optični premaz.
Omarica in kontrolniki Za brisanje prahu s površin uporabite suho, mehko krpo. Za odstranjevanje madežev in umazanije uporabljajte mehko,
vlažno krpo ter raztopino vode in blagega detergenta, na primer detergenta za pranje posode.
Nikoli ne uporabljajte alkohola Za čiščenje delov televizorja ne uporabljajte alkohola in drugih topil.

Namestitev in nastavitve

Poiščite priključno ploščo in druge pomembne dele:

Plošče s priključki
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Vsa oprema, ki jo priključite na glavno ploščo s priključki, mora biti prijavljena v
meniju SOURCE LIST SETUP. Oprema, ki jo priključite na zgornjo ploščo s priključki,
mora biti prijavljena v meniju 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

~ – Omrežno napajanje
Za priklop omrežnega napajanja.

EXT. IR
Za prihodnjo uporabo.

PL 1–5 (Power Link)
Za priključitev zunanjih zvočnikov v postavitvi za
prostorski zvok. Za več informacij si oglejte priročnik
za uporabo.

HDMI IN (1–5)
Vmesnik HDMI (High Definition Multimedia Interface)
omogoča povezavo več različnih videovirov, kot so
naprave set-top box, večpredstavnostni predvajalniki,
predvajalniki Blu-ray ali osebni računalnik.

MONITOR CONTROL
Za prihodnjo uporabo.
PUC 1–3 A+B
Za nadzorne signale IR zunanji opremi, priključeni v
vtičnico HDMI IN ali AV IN Omogočajo upravljanje
povezanih izdelkov, ki niso znamke Bang & Olufsen,
z daljinskim upravljalnikom znamke Bang & Olufsen.
CTRL (1–2)
Za prihodnjo uporabo.

AV IN
Za priključitev analogne videoopreme
S/P-DIF IN
Vhodna vtičnica za digitalni zvok, na primer za
osebni računalnik.
USB ( )
Za priključitev naprave USB in brskanje po digitalnih
fotografijah, videoposnetkih ali glasbenih datotekah.
Ethernet*1
Za povezavo s spletom. Za posodobitve programske
opreme pojdite na prenose WebMedia in PUC.

Informacije
Omrežna kabel in vtič Vhod ~ na glavni plošči s priključki na televizorju povežite s stensko vtičnico.
Televizor je v stanju pripravljenosti in ga lahko uporabljate.
Dobavljena kabel in vtič za omrežno vtičnico sta posebej prilagojena izdelku.
Ob menjavi vtiča ali poškodbi napajalnega kabla tega kupite pri prodajalcu
opreme Bang & Olufsen.

*Prepričajte se, da kabelska povezava med
izdelkom in usmerjevalnikom ne zapusti poslopja,
in se tako izognite stiku z visoko napetostjo.

1
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Priporočamo, da televizor povežete z internetom, da lahko ta prejema posodobitve
programske opreme in prenese programsko opremo za plošče PUC. Plošče PUC
omogočajo upravljanje povezanih izdelkov, ki niso znamke Bang & Olufsen,
z daljinskim upravljalnikom Beo4.

AERIAL
Antenska vhodna vtičnica za zunanje antensko/
analogno kabelsko TV-omrežje ali analogni signal.
SATELLITE (1–2)
Antenska vhodna vtičnica za digitalni satelitski signal.
Glede na možnosti sprejemnika imate lahko eno
vtičnico za satelitski sprejemnik ali pa nobene.
2 × PCMCIA (modul CA)
Za vstavljanje modula in kartice za dostop do
kodiranih digitalnih kanalov. Za več informacij o
kombinacijah združljivih kartic in modulov se
obrnite na prodajalca družbe Bang & Olufsen.

Vtičnice za začasne povezave
HDMI IN (6)
Za priključitev HDMI IN dodatne videoopreme.
Priključite lahko tudi fotoaparat ali igralno konzolo.

6

Za dostop do slušalk HDMI IN ter vtičnic USB
pritisnite pokrov. Znova pritisnite in ga zaprite.

PHONES ( )
Za priključitev slušalk stereo.
> Za popolno utišanje zvoka pritisnite sredino
gumba
(Beo6: za izklop zvočnikov kolesce
za glasnost hitro obrnite v levo).
> Pritisnite gumb ali za prilagoditev glasnosti
v slušalkah (Beo6: kolesce za glasnost hitro
zavrtite v levo ali desno).
> Za ponoven vklop zvoka zvočnikov znova
pritisnite sredino gumba
(Beo6: kolesce za
glasnost hitro zavrtite v levo).
OPOMBA Dolgotrajno poslušanje zelo glasnega
zvoka lahko poškoduje sluh.
USB ( )
Za priključitev naprave USB, na primer medijskega
brskalnika (HomeMedia), za brskanje po digitalnih
fotografijah, videoposnetkih ali glasbenih datotekah.

Začasne povezave
Povezava Ethernet
Spletni priročnik

Priključite lahko slušalke in poslušate program ali fotoaparat in na televizorju gledate domače
videoposnetke.
Televizor povežite z internetom, da boste lahko prejeli posodobitve programske opreme in prenesli
programsko opremo za ploščo PUC. Priporočljivo je, da televizor nastavite tako, da samodejno posodablja
programsko opremo.
Spletni priročnik vključuje več informacij o nastavitvah in povezavah zunanje opreme.

Namestitev in nastavitve

STAND
Za priklop motoriziranega podstavka ali stenskega
nosilca. Oglejte si priročnik za umerjanje podstavka
ali stenskega nosilca.
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Odpadna električna in elektronska oprema
(WEEE) – varovanje okolja

Električne in elektronske opreme, delov in baterij,
označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odvreči
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč jih je treba zbrati ter odvreči posebej.
Z uporabo posebnih sistemov za odlaganje
elektronske in električne opreme, ki so na voljo
v vaši državi, prispevate k zaščiti okolja, človeškega
zdravja ter k preudarni in racionalni uporabi
naravnih virov.

Zbiranje električne in elektronske opreme in
odpadkov preprečuje morebitno onesnaženje
narave z nevarnimi snovmi, ki so lahko prisotne
v električnih in elektronskih izdelkih in opremi.
Prodajalec opreme Bang & Olufsen vam bo
pomagal in svetoval glede pravilnega odlaganja
tovrstnih odpadkov v vaši državi.

Ta izdelek je skladen z veljavno okoljsko zakonodajo po vsem svetu.
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Družba Bang & Olufsen izjavlja, da je televizor
z omrežjem WLAN skladen z bistvenimi zahtevami
in drugimi zadevnimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletni
strani www.bang-olufsen.com/guides.
Za več informacij si oglejte spletno stran
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.
Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji
vsaj 20 cm med anteno in vašim telesom.
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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