BeoVision 4
Příručka

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko
úrazu elektrickým proudem,
nedemontujte kryt (nebo zadní kryt).
Uvnitř se nenacházejí žádné součásti,
které by mohl opravovat sám uživatel.
Svěřte servisní zásahy kvalifikovanému
servisnímu personálu.

VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavuje toto zařízení dešti nebo
vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení
působení odkapávajících nebo
odstřikujících kapalin a zajistěte, aby na
něj nebyly umístěny žádné předměty
naplněné kapalinami, například vázy.
Zařízení zcela odpojíte od síťového
napájení tak, že vytáhnete zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky síťového
napájení. Odpojovací zařízení musí být
trvale provozuschopné.
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném trojúhelníku má
upozornit uživatele na přítomnost
neizolovaného „nebezpečného
napětí“ ve skříni produktu, které
může dosahovat dostatečné hodnoty,
aby bylo pro osoby nebezpečné
a mohlo 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 produktu dodávána.

Vážený zákazníku
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tato příručka obsahuje informace o každodenním používání vašeho výrobku Bang &
Olufsen. Předpokládáme, že vám prodejce příslušný produkt přiveze, nainstaluje
a nastaví.
Na webových stránkách společnosti Bang & Olufsen naleznete další informace
o svém produktu.
Při vývoji a návrhu produktů společnosti Bang & Olufsen jsou pečlivě zvažovány všechny
potřeby uživatele. Proto budeme rádi, když nám sdělíte své zážitky s našimi výrobky.
Chcete-li nás kontaktovat, navštivte naši webovou stránku na adrese…
www.bang-olufsen.com
nebo pište na adresu:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
nebo faxujte:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití
mohou být bez upozornění změněny.

3510328

0902

Motoricky poháněný stojan
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Můžete provést různá nastavení svého televizoru, například oblíbené pozice, ze
kterých sledujete a posloucháte pořady, pokud je váš televizor vybaven volitelným
motoricky poháněným stojanem. Během prvního nastavení budete vyzváni ke
kalibrování stojanu.

Kalibrace stojanu
Během prvního nastavení se zobrazí nabídka
STAND ADJUSTMENT. Motorický pohyb
televizoru nebude funkční do chvíle, dokud
nebude dokončen kalibrační postup.

Pozice televizoru
Naprogramujte polohu pro chvíle, kdy sledujete
televizor, posloucháte hudbu a když je televizor
vypnutý.

STAND ADJUSTMENT

V nabídce SET LEFTMOST
POSITION otočte televizorem
vlevo do polohy, kde chcete
pohyb zastavit.

V nabídce SET RIGHTMOST
POSITION otočte televizorem
vpravo do polohy, kde chcete
pohyb zastavit.

V nabídce SET TOP POSITION
naklopte televizor nahoru
do bodu, kde chcete pohyb
zastavit.

V nabídce SET BOTTOM
Přijmout *1
POSITION naklopte televizor
dolů do bodu, kde chcete
pohyb zastavit.

Zvolte VIDEO, AUDIO
nebo STANDBY

STAND POSITIONS

Otočte/naklopte
televizor podle potřeby

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Přijmout *1

turn
next

select

Informace
Nastavení stojanu Nastavte maximální úhel, o který se televizor může otáčet - doleva a doprava.
1
*První nastavení Během prvního nastavení, jakmile stojan zkalibrujete a nastavíte polohy televizoru,
stiskněte zelené tlačítko a pokračujte s nastavením.
Dálkový ovladač Pokyny v této příručce jsou založeny na použití dálkového ovladače Beo5, obsluhu
televizoru však můžete provádět také pomocí dálkového ovladače Beo4.

POZNÁMKA! Obecné informace
o každodenním provozu viz také příručka
k systému BeoSystem, dodaná k televizoru.
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Otáčení/naklápění televizoru
Svůj televizor můžete otáčet nebo naklápět bez
uložení polohy.

Stand

Stiskněte

Stiskněte

Turn

nebo

Position 1…9

Otočte televizor Naklopení
televizoru

Zvolte polohu*2

Polohy zapnutí/vypnutí
Když je televizor přepnutý do pohotovostního
režimu, reproduktory se zasunou a obrazovka
sjede do dolní polohy. Když zapnete televizor,
obrazovka se přesune nahoru a reproduktor se
vysune pod obrazovku.

2
*Polohy televizoru
Navštivte webovou stránku společnosti
Bang & Olufsen

Automatické zastavení: Pro vaši bezpečnost
vestavěné automatické snímače zajistí zastavení
obrazovky a reproduktoru, pokud by jejich pohybu
cokoliv bránilo. Odstraňte takový předmět,
stiskněte tlačítko • a pokračujte v zapnutí nebo
vypnutí televizoru.

„Poloha 1“ je zcela vlevo a „Poloha 9“ je zcela vpravo.
Další informace o svém televizoru naleznete na webových stránkách: www.bang-olufsen.com

Zkalibrujte barevnou přesnost obrazovky
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Funkce Auto Colour Management nepřetržitě zaručuje dokonalé barvy obrazovky.
Během kalibrace se dolů vyklápí rameno snímače z rámu televizoru a lišta na obrazovce
mění svou barvu v různých stupních šedé.

Automatická kalibrace
Přibližně každých 100 provozních hodin bude
televizor aktivovat kalibraci automaticky, když
stisknete tlačítko pohotovostního režimu.

Ruční kalibrace
Televizor musí být zapnutý déle než dvě minuty
a musí být v režimu TV, aby se zobrazila
nabídka AUTO COLOUR MANAGEMENT.

Po ruční kalibraci

Doporučujeme nechat televizor provádět kalibraci automaticky, namísto ruční kalibrace

Vyvolejte nabídku
TV SETUP

Zvolte nabídku
OPTIONS

Rameno snímače se zasune a televizor se vrátí k
poslednímu vybranému zdroji

Aktivujte nabídku
AUTO COLOUR
MANAGEMENT

Začne probíhat
kalibrace*1

Na obrazovce se krátce zobrazí
CALIBRATION COMPLETE

Informace
*Ruční kalibrace Veškerý text bude odstraněn, rameno snímače sjede do dolní polohy
a kalibrace se spustí.
Kalibrace se Pokud se snímač nevysune zcela do dolní polohy, kalibrace nebude provedena
nezdařila a rameno se v případě potřeby zasune. Pokud je kalibrace aktivována
automaticky, televizor se pokusí provést kalibraci při následujícím vypnutí.

1

POZNÁMKA! Nevypínejte systém, ani jej
neodpojujte od síťového napájení během
kalibrace.

Údržba
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Předpokládáme, že vám prodejce příslušný produkt přiveze, nainstaluje a nastaví.
Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, však zodpovídá uživatel. Chcete-li dosáhnout
nejlepších výsledků, postupujte podle pokynů níže.

Pokyny pro čištění

Upozornění

Povrchy skříněk
Prach z povrchů utírejte jemnou suchou látkou.
Mastné skvrny či usazené nečistoty odstraňte
jemnou látkou, která nezanechává vlákna,
namočenou (a dobře vyždímanou) v roztoku vody
s několika kapkami jemného čisticího prostředku,
například na mytí nádobí. Pro čištění jakýchkoliv
částí televizoru nikdy nepoužívejte alkohol nebo
jiná rozpouštědla.

Plazmová obrazovka
K otírání obrazovky používejte pouze měkký
a suchý hadr. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové
čisticí prostředky.

Obrazovka je určena pouze k domácímu použití
v suchém prostředí a v teplotním rozmezí 10-40 °C.

Nepokoušejte se obrazovku otevřít. Tuto činnost
přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Ve výškách, kde je tlak vzduchu nižší než 833 hPa
(přibližně 1500 metrů nad mořem a výš), může
dojít ke zkreslení obrazu.

Neumísťujte výrobek na přímé sluneční světlo
nebo přímé umělé osvětlení, například pod
bodové lampičky.

Nepokládejte na obrazovku žádné předměty.

Nepřipojujte žádný produkt v systému k síťovému
napájení, dokud nebudou připojeny všechny kabely.

V důsledku vysoké hmotnosti obrazovky ji
nezvedejte sami. Tuto činnost přenechejte
kvalifikovaným servisním pracovníkům.
Obrazovka není určena k tomu, aby stála bez opory.
Je nutné ji držet, dokud nebude připevněna k držáku
na stěnu nebo na stojan. Chcete-li zabránit zranění,
používejte pouze schválené stojany a montážní
nástěnné držáky společnosti Bang & Olufsen.
Při montáži obrazovky k držáku na stěnu musí být
kolem všech stran obrazovky přibližně 10 centimetrů
prostoru. Nezakrývejte větrací otvory v zadní části
obrazovky, protože by to mohlo vést k jejímu
přehřívání.

Neponechávejte obrazovku dlouhodobě ve styku
s předměty, které obsahují gumu nebo PVC.
Nenechávejte na obrazovce po příliš dlouhou
dobu zobrazený statický obraz. Mohlo by dojít
k trvalému „vypálení“ obrazu.
Systém lze zcela vypnout pouze jeho odpojením
od elektrické sítě.
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Odpadní elektrické a elektronické zařízení
(WEEE) – Ochrana životního prostředí

Elektrické a elektronické zařízení, jeho součásti
a baterie označené tímto symbolem nesmí být
likvidovány společně s obyčejným domácím
odpadem; všechna elektrická a elektronická
zařízení, jeho součásti a baterie musí být
shromážděny a zlikvidovány samostatně.
Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení
a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů,
které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní
prostředí, zdraví osob a přispíváte ke správnému
a racionálnímu použití přírodních zdrojů.
Shromažďování elektrického a elektronického
zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu

Tento výrobek je ve shodě
s ustanoveními směrnic
2004/108/EC a 2006/95/EC.

Pouze pro trh v USA!
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo
zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení
třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
před škodlivým rušením při instalaci v obytných
prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může
vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li
instalováno a používáno podle pokynů, může
způsobovat škodlivé rušení pro rádiová spojení.
Neexistuje záruka, že se v konkrétní instalaci
rušení nevyskytne. Pokud je při vypnutí a zapnutí
zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení
příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání,
doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto
rušení některým z následujících opatření:
– Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
– Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
– Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
– Poraďte se o možnosti nápravy s prodejcem
nebo se zkušeným rádiovým či televizním
technikem.
Pouze pro trh v Kanadě!
Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny
požadavky Kanadských předpisů o zařízeních
způsobujících rušení (Canadian InterferenceCausing Equipment Regulations).

znečištění přírody nebezpečnými látkami, které
v elektrickém a elektronickém zařízení a výrobcích
mohou být přítomny.
Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný
způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.
Pokud je výrobek příliš malý a nelze jej symbolem
označit, je uveden v uživatelské příručce, na záručním
certifikátu nebo na obalu.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the
double-D symbol are registered trademarks of
Dolby Laboratories.
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