BeoVision 4
Vejledning

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ADVARSEL: For at reducere risikoen for
elektrisk stød må hverken afskærmning
eller bagbeklædning fjernes.
Produktet indeholder ingen dele, som
brugeren selv kan servicere. Servicering
skal udføres af uddannede serviceteknikere.

ADVARSEL! For at reducere risikoen
for brand og elektrisk stød må dette
produkt ikke udsættes for regn eller
fugt. Produktet må heller ikke udsættes
for dryp eller stænk, og der må ikke
placeres genstande fyldt med væske,
f.eks. vaser, på produktet. Træk stikket
ud af stikkontakten for helt at afbryde
strømmen til produktet. Afbryderen skal
altid være nem at komme til.
Symbolet med et lyn i en trekant
advarer om uisoleret ’farlig elektrisk
spænding’ bag produktets
afskærmning, som kan være stærk
nok til at forårsage elektriske stød.
Symbolet med et udråbstegn i en
trekant gør brugeren opmærksom
på vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner, som
kan findes i produktets vejledning.

Kære kunde
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Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen
produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op.
Du kan finde yderligere oplysninger om produktet på Bang & Olufsens website.
Brugerens behov overvejes nøje i forbindelse med design og udvikling af Bang &
Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit
Bang & Olufsen produkt.
Kontakt os via vores website
www.bang-olufsen.com
eller skriv til:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller fax til:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf
kan ændres uden varsel.

3510310

0902
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Motordrejestand

Du kan indstille dit fjernsyn på forskellige måder, f.eks. til din foretrukne kigge- og
lytteposition, hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand (fås som ekstraudstyr).
Under førstegangsopsætningen bliver du bedt om at kalibrere standen.

Kalibrer standen
Under førstegangsopsætningen vises menuen
JUSTER STAND. Fjernsynets motoriserede
drejebevægelse fungerer ikke, før
kalibreringsprocessen er gennemført.

Fjernsynets positioner
Du kan forudprogrammere forskellige
positioner til, når du ser fjernsyn, lytter til
musik, og til når fjernsynet er slukket.

JUSTER STAND

DREJESOKKELPOSITION

Vælg INDSTIL YDERSTE
VENSTRE POS., og drej mod
venstre til det punkt, du vil
begrænse bevægelsen til

Vælg INDSTIL YDERSTE HØJRE
POS., og drej mod højre til det
punkt, du vil begrænse
bevægelsen til

Vælg INDSTIL TOP-POS., og
vip op til det punkt, du vil
begrænse bevægelsen til

Vælg INDSTIL BUND-POS.,
og vip ned til det punkt, du
vil begrænse bevægelsen til

Vælg VIDEO, AUDIO eller
STANDBY

Drej/vip fjernsynet efter
behov

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Godkend*1

Godkend*1

turn
next

select

Information
Juster stand Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet kan dreje til venstre og højre.
* Førstegangsopsæt Når du har kalibreret standen og indstillet fjernsynets positioner under
ning førstegangsopsætningen, skal du trykke på den grønne knap for at fortsætte med
opsætningen.
Fjernbetjening Instruktionerne i denne vejledning beskriver betjening med Beo5 fjernbetjeningen,
men du kan også betjene fjernsynet med Beo4.
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Bemærk! Se BeoSystem vejledningen til dit
fjernsyn for generelle oplysninger om daglig
betjening.
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Drej/vip fjernsynet
Du kan dreje eller vippe fjernsynet uden at
gemme positionen.

Stand

Tryk på

Tryk på

Drej

eller

Drej fjernsyn

Position 1-9

Vip fjernsyn

Vælg position*2

Tænd/sluk-positioner
Når fjernsynet sættes på standby, køres højttaleren
tilbage, og skærmen køres ned. Når fjernsynet
tændes, køres skærmen og højttaleren frem igen.
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* Fjernsynets positioner
Se Bang & Olufsens website

Automatisk stop: Af sikkerhedsmæssige årsager
vil de indbyggede automatiske sensorer standse
skærmen og højttaleren, hvis noget blokerer for
deres bevægelse. Fjern genstanden, og tryk på • for
at tænde eller slukke for fjernsynet.

‘Position 1’ er positionen længst til venstre, og ‘Position 9’ er positionen længst til højre.
Yderligere oplysninger om dit fjernsyn kan findes på vores website: www.bang-olufsen.com
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Kalibrer skærmens farvegengivelse

Auto Colour Management sørger for den konstant høje farvekvalitet. I forbindelse
med kalibrering svinger en sensorarm ned fra fjernsynsrammen, og en bjælke på
skærmen skifter mellem forskellige gråtonede farver.

Automatisk kalibrering
Efter ca. 100 timers brug udfører fjernsynet
automatisk en kalibrering, når du trykker på
standbyknappen.

Manuel kalibrering
Menuen AUTO COLOUR MANAGEMENT bliver
tilgængelig, når fjernsynet er i fjernsynstilstand
og har været slukket i mere end to minutter.

Efter manuel kalibrering

Vi anbefaler, at du lader fjernsynet udføre den automatiske kalibrering i stedet for at udføre den manuelt.

Åbn menuen
TV-OPSÆTNING

Vælg menuen
ØVRIGE
MULIGHEDER

Sensorarmen trækkes tilbage, og fjernsynet
vender tilbage til den sidst anvendte kilde.

Aktiver AUTO
COLOUR
MANAGEMENT

Kalibreringsprocessen
starter*1

KALIBRERING FULDFØRT vises kortvarigt
på skærmen

Information
* Manuel kalibrering Al tekst fjernes fra skærmen, sensorarmen svinger ned, og kalibreringen
begynder.
Kalibrering Hvis sensorarmen ikke svinger helt ned, udføres kalibreringen ikke, og
mislykkedes sensorarmen trækkes tilbage om nødvendigt. Hvis kalibreringen startede
automatisk, vil fjernsynet forsøge at udføre kalibreringen næste gang, der
slukkes for det.

1

Bemærk! Sluk aldrig for systemet eller afbryd
strømmen, mens der udføres en kalibrering.

Vedligeholdelse
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Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op.
Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring, er dog brugerens ansvar.
Følg nedenstående vejledning for at opnå det bedste resultat.

Rengøring

Forholdsregler

Kabinetoverflader
Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud.
Fedtpletter og vanskeligt snavs fjernes med en
blød, hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand
tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel,
f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre
opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

Plasmaskærm
Brug en blød, tør klud til at tørre støv af skærmen.
Anvend ikke flydende rensemidler eller rensemidler
på spraydåse.

Skærmen er udelukkende beregnet til indendørs
brug i tørre omgivelser ved en temperatur på
10-40 °C.

Forsøg aldrig at åbne skærmen! Skærmen må
kun åbnes af en uddannet servicetekniker.

Billedet kan blive forvrænget ved højder, hvor
lufttrykket er mindre end 833 hPa (ca. 1.500
meter eller mere over havets overflade).

Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte
under kunstig belysning, f.eks. en spot.
Slut ikke strøm til nogen af produkterne i dit system,
før du har tilsluttet alle kablerne.

Anbring ikke genstande oven på fjernsynet.
Skærmen er meget tung, så forsøg ikke at løfte den
selv. Dette bør overlades til uddannede teknikere.
Skærmen er ikke beregnet til at stå selv. Den skal
støttes, indtil den er monteret på et vægbeslag
eller en stand. Brug kun godkendte Bang & Olufsen
stande eller vægbeslag for at undgå personskade!
Når skærmen monteres på vægbeslaget, skal der
være ca. 10 cm plads foroven, forneden og ved
siderne. Ventilationshullerne på bagsiden må ikke
tildækkes, da dette kan forårsage en overophedning
af skærmen.

Skærmen må ikke være i længerevarende kontakt
med genstande, som indeholder gummi eller PVC.
Lad ikke stillbilleder blive stående på skærmen
i længere tid, da der kan opstå permanente
efterbilleder på skærmen.
Systemet kan kun slukkes helt ved at tage stikket
ud af stikkontakten.
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Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse

Til det norske marked!
Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene
slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner
og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens
reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold
av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for
å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør,
og må bekostes av kjøper.
Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via
nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr –
og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett,
kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal
det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett
installeres en galvanisk isolator mellom apparatet
og kabel-TV nettet.

Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og
batterier, der er mærket med dette symbol, må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk
udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal
indsamles og bortskaffes separat.
Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier
bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer,
der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre
menneskers helbred. Desuden bidrages der til en
betryggende og rationel anvendelse af naturlige
ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk
udstyr, batterier og affald forhindrer mulig

Dette produkt overholder
bestemmelserne i direktiverne
2004/108/EF og 2006/95/EF.

Kun til det amerikanske marked:
BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet og vurderes
at stemme overens med begrænsningerne for
digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i
Federal Communications Commissions regler.
Formålet med disse begrænsninger er at yde
beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse
med boliginstallationer. Udstyret genererer,
bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og
kan desuden forårsage skadelig interferens i
radiokommunikation, hvis ikke det installeres
korrekt og bruges i overensstemmelse med denne
vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der
ikke opstår interferens i en given installation.
Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens
i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan
konstateres ved at tænde og slukke for det,
opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne
interferensen ved at udføre et eller flere af
følgende skridt:
– Drej eller flyt antennen.
– Flyt det udstyr, der forstyrrer, længere væk fra
modtageren.
– Slut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp.
Kun til det canadiske marked:
Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i
de canadiske bestemmelser om interferensskabende
udstyr.

forurening af naturen med farlige stoffer, som kan
være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter
og udstyr.
Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig
om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.
I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise
dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen,
på garantibeviset eller på emballagen.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the
double-D symbol are registered trademarks of
Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under
U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 &
other U.S. and worldwide patents issued &
pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are
registered trademarks and the DTS logos, and
Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.
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