BeoVision 4
Rokasgrāmata

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

UZMANĪBU! Lai mazinātu risku
saņemt strāvas triecienu, nenoņemiet
vāku (vai aizmugures paneli).
Ierīces iekšpusē nav tādu daļu, kuru
apkope būtu jāveic lietotājam.
Vērsieties pie kvalificētiem tehniskās
apkopes darbiniekiem.

BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu risku
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma
ietekmei. Nepakļaujiet šo ierīci ūdens
pilienu vai šļakstu ietekmei un
pārliecinieties, vai priekšmeti, kas
piepildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes,
neatrodas uz ierīces. Lai ierīci pilnībā
atvienotu no maiņstrāvas avota,
atvienojiet strāvas padeves kabeļa
kontaktu no tīkla kontaktligzdas.
Atvienotā ierīce joprojām ir gatava
tūlītējai lietošanai.
Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens
simbols ar bultu ir paredzēts, lai
pievērstu lietotāja uzmanību tam,
ka ierīces korpusā atrodas neizolēti
elektriskās strāvas vadītāji ar bīstamu
spriegumu, kas var būt pietiekams,
lai izraisītu risku saņemt elektriskās
strāvas triecienu.
Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma
zīme ir paredzēta, lai pievērstu lietotāja
uzmanību svarīgiem lietošanas un
tehniskās apkopes norādījumiem,
kurus var izlasīt izstrādājuma
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

Godātais pircēj!
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Šajā rokasgrāmatā ir ietverta informācija par Bang & Olufsen izstrādājuma lietošanu
ikdienā. Mēs ceram, ka pārdevējs izstrādājumu piegādās, uzstādīs un iestatīs.
Papildinformācija par izstrādājumu atrodama Bang & Olufsen vietnē.
Projektējot un radot Bang & Olufsen izstrādājumus, rūpīgi tiek izvērtētas lietotāja
vajadzības. Tādēļ, lūdzu, veltiet laiku, lai pastāstītu mums par savu pieredzi ar
izstrādājumu.
Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet vietni:
www.bang-olufsen.com,
vai rakstiet:

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

vai sūtiet faksu: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fakss)

Tehniskie dati, īpašības un to lietojums var tikt
mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

3510330
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Motorizēts statīvs
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Ja televizors ir aprīkots ar papildus nopērkamu motorizētu statīvu, televizorā var
veikt dažādus iestatījums, piemēram, noregulēt piemērotāko skatīšanās un
klausīšanās pozīciju. Pirmajā iestatīšanas reizē saņemsit aicinājumu kalibrēt statīvu.

Statīva kalibrēšana
Pirmajā iestatīšanas reizē tiek atvērta izvēlne
STAND ADJUSTMENT. Televizora motorizētas
pagriešanas funkcija nedarbojas, līdz nav
pabeigta kalibrēšana.

Televizora pozīcijas
Programmējiet televizora pozīcijas, kas piemērotas,
lai to skatītos, lai klausītos mūziku un lai to
atstātu izslēgtā stāvoklī.

STAND ADJUSTMENT

Atlasot izvēlnes elementu
SET LEFTMOST POSITION,
televizoru grieziet pa kreisi,
līdz stāvoklim, kurā vēlaties
apstādināt tā kustību

Atlasot izvēlnes elementu SET
RIGHTMOST POSITION,
televizoru grieziet pa labi, līdz
stāvoklim, kurā vēlaties
apstādināt tā kustību

Atlasot izvēlnes elementu
SET TOP POSITION,
televizoru sasveriet uz
augšu, līdz stāvoklim, kurā
vēlaties apstādināt tā
kustību

Atlasot izvēlnes elementu
SET BOTTOM POSITION,
televizoru sasveriet uz leju,
līdz stāvoklim, kurā vēlaties
apstādināt tā kustību

Atlasiet VIDEO, AUDIO vai
STANDBY

STAND POSITIONS

Pagrieziet/sasveriet
televizoru, kā
nepieciešams

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Apstipriniet*1

Apstipriniet*1

turn
next

select

Informācija
Statīva pielāgošana
* Iestatīšana pirmajā
lietošanas reizē
Tālvadības pults
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Iestatiet maksimālo leņķi, kādā jāpagriež televizors, — pa kreisi un pa labi.
Pirmās iestatīšanas laikā, kad statīvs ir kalibrēts un televizora pozīcijas iestatītas,
nospiediet zaļo pogu, lai turpinātu iestatīšanu pirmajā lietošanas reizē.
Šajā rokasgrāmatā norādījumi ir paredzēti tālvadības pultij Beo5, bet televizora vadībai
var arī izmantot tālvadības pulti Beo4.

PIEZĪME. Lai iegūtu vispārīgu informāciju
par BeoSystem lietošanu, skatiet
televizoram pievienoto BeoSystem
rokasgrāmatu.
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Televizora pagriešana/sasvēršana
Televizoru var arī pagriezt vai sasvērt, pozīcijas
nesaglabājot.

Stand

Nospiediet

Nospiediet

Turn

Pagrieziet
televizoru

vai

Position 1…9

Sasveriet
televizoru

Izvēlieties pozīciju*2

Ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas
Kad televizors atrodas gaidīšanas režīmā, skaļrunis
ievelkas un ekrāns pārvietojas uz leju. Kad
televizors tiek ieslēgts, ekrāns paceļas uz augšu un
zem ekrāna izbīdās skaļrunis.
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*Televizora pozīcijas
Apmeklējiet Bang & Olufsen vietni

Automātiska apturēšana. Drošības nolūkā
iebūvētie automātiskie sensori nosūtīs signālu
ekrānam un skaļrunim, lai tie apstātos, ja kaut kas
traucēs to kustībai. Noņemiet traucējošo objektu
un nospiediet •, lai turpinātu televizora ieslēgšanu
vai izslēgšanu.

1. pozīcija atbilst galējai kreisajai pozīcijai, bet 9. — galējai labajai pozīcijai.
Lai iegūtu papildinformāciju par televizoru, apmeklējiet vietni: www.bang-olufsen.com
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Krāsu precizitātes kalibrēšana ekrānā

Funkcija Auto Colour Management nodrošina nevainojamas ekrāna krāsas visu
laiku. Kalibrēšanas laikā no televizora rāmja izslīd sensora svira un ekrāna josla
maina vairākas pelēktoņu krāsas.

Automātiskā kalibrēšana
Apmēram pēc 100 lietošanas stundām,
nospiežot gaidīšanas režīma pogu, televizors
sāks kalibrēšanu automātiski.

Manuālā kalibrēšana
Lai būtu pieejama izvēlne AUTO COLOUR
MANAGEMENT, televizoram vismaz divas
minūtes ir jābūt ieslēgtam režīmā TV.

Pēc manuālās kalibrēšanas

Ir ieteicams veikt automātisku, nevis manuālu kalibrēšanu.

Atveriet izvēlni
TV SETUP.

Atlasiet izvēlni
OPTIONS.

Sensora svira ievelkas un televizorā ir redzams
pēdējais izvēlētais avots.

Aktivizējiet
AUTO COLOUR
MANAGEMENT.

Tiek sākts kalibrēšanas
process*1

Ekrānā īslaicīgi ir redzams ziņojums
CALIBRATION COMPLETE.

Informācija
*Manuālā kalibrēšana Teksts ekrānā pazūd, izslīd sensora svira un tiek sākta kalibrēšana.
Kalibrēšana Ja sensora svira no televizora rāmja neizslīd pilnībā, kalibrēšana netiek veikta
neizdevās un, ja nepieciešams, svira ieslīd atpakaļ. Ja kalibrēšana bija sākta automātiski,
televizors mēģinās veikt kalibrēšanu nākamajā reizē, kad televizors tiks izslēgts.
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PIEZĪME. Kalibrēšanas laikā nekad neizslēdziet
sistēmu un neatvienojiet to no strāvas avota.

Tehniskā apkope
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Mēs ceram, ka pārdevējs piegādās, uzstādīs un iestatīs izstrādājumu. Tomēr
lietotājs ir atbildīgs par regulāru tehnisko apkopi, piemēram, tīrīšanu. Lai
nodrošinātu vislabākos rezultātus, ievērojiet tālāk esošos norādījumus.

Norādījumi par tīrīšanu

Īpašie norādījumi

Korpusa virsmas
Noslaukiet putekļus no virsmām, izmantojot
sausu un mīkstu drānu. Eļļas traipus un grūti
notīrāmus traipus var notīrīt ar mīkstu un kārtīgi
izgrieztu drāniņu bez plūksnām, kas iepriekš ir
samitrināta ūdens un vāja mazgāšanas līdzekļa,
piemēram, trauku mazgāšanas līdzekļa, šķīdumā.
Nelietojiet alkoholu vai citus šķīdinātājus, lai
notīrītu kādu televizora daļu.

Plazmas ekrāns
Lai no ekrāna notīrītu putekļus, lietojiet mīkstu,
sausu drānu. Nelietojiet šķidros vai aerosola
tīrīšanas līdzekļus.

Ekrāns ir paredzēts lietošanai tikai sausās
iekštelpās temperatūru diapazonā 10–40 °C
(50–105 °F).

Nemēģiniet atvērt ekrānu. To drīkst darīt tikai
kvalificēts apkopes darbinieks.

Attēls var deformēties augstumā, kurā gaisa
spiediens ir mazāks par 833 hPa (apmēram
1500 metru (5000 pēdu) augstumā virs jūras
līmeņa) vai vairāk.

Nepakļaujiet izstrādājumu tiešai saules staru vai
mākslīgā apgaismojuma, piemēram, prožektoru,
ietekmei.
Nepievienojiet nevienu sistēmas izstrādājumu
strāvai, kamēr neesat savienojis visus kabeļus.

Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ekrāna.
Tā kā ekrāns ir smags, nemēģiniet to pacelt viens
pats. Šādas darbības drīkst veikt tikai kvalificēts
darbinieks.
Nav paredzēts, ka ekrāns stāv pats par sevi. Tas
pirms montāžas sienas kronšteinā vai statīvā ir
jāatbalsta. Lai novērstu risku gūt traumas,
izmantojiet tikai Bang & Olufsen akceptētos
statīvus un sienas kronšteinus.
Montējot ekrānu sienas kronšteinā, jāparedz
apmēram 10 cm (4 collu) brīva vieta augšpusē,
apakšpusē un sānos. Nenosedziet ekrāna
aizmugurē esošās ventilācijas atveres, jo tādējādi
ekrāns var pārkarst.

Neatstājiet ekrānu uz ilgu laiku saskarē ar
priekšmetiem, kuru sastāvā ir gumija vai
polivinilhlorīds.
Neatstājiet nekustīgus attēlus ekrānā uz ilgu laiku,
jo tādējādi ekrānā ilgstoši var būt redzama attēla
kontūra.
Sistēmu pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot no
sienas kontaktligzdas.
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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 kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās
iekārtas, to daļas un baterijas jāsavāc un jālikvidē
atsevišķi.
Likvidējot elektriskās un elektroniskās ierīces un
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
iespējamu dabas piesārņojumu ar bīstamām

Šis izstrādājums ir ražots atbilstoši
Direktīvas 2004/108/EK un 2006/95/
EK nosacījumiem.

Tikai pārdošanai ASV.
PIEZĪME. Šī ierīce ir pārbaudīta, un ir konstatēta
tās atbilstība B klases digitālo ierīču
ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar ASV
Federālās sakaru komisijas (FCC) noteikumu
15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai
nodrošinātu aizsardzību pret ierīču kaitīgo
iedarbību. Šī aparatūra rada, lieto un var izplatīt
radiofrekvences enerģiju un, ja tā netiek uzstādīta
un lietota saskaņā ar norādījumiem, var radīt
bīstamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav
garantijas, ka traucējumi netiks izraisīti kādā
konkrētā sistēmā. Ja šī ierīce tomēr kaitīgi ietekmē
radio vai televizoru, ko var noteikt, izslēdzot un
ieslēdzot ierīci, lietotājam ir jāmēģina šo kaitīgo
ietekmi pārtraukt, veicot kādu no tālāk minētajām
darbībām:
– Pavērsiet uztveršanas antenu citā virzienā vai
pārvietojiet to uz citu vietu.
– Novietojiet uztvērēju tālāk no ierīces.
– Pievienojiet iekārtu citai strāvas ķēdei, kurai nav
pieslēgts uztvērējs.
– Sazinieties ar tirgotāju vai pieredzējušu radio/
televīzijas tehniķi, lai saņemtu palīdzību.
Tikai pārdošanai Kanādā.
Šī B klases aparatūra atbilst visām Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations
(Noteikumi traucējumus radošai aparatūrai
Kanādā) prasībām.

vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko
izstrādājumu un ierīču sastāvā.
Bang & Olufsen tirgotājs sniegs padomu, kā jūsu
valstī pareizi likvidēt šādus atkritumus.
Ja izstrādājums ir pārāk mazs, lai to apzīmētu ar
simbolu, tas tiks norādīts lietotāja rokasgrāmatā,
uz garantijas sertifikāta vai uz iepakojuma.
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