BeoVision 4
Instrukcja obsługi

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, nie
należy zdejmować obudowy (lub tylnej
ściany obudowy).
Urządzenie nie zawiera elementów
obsługiwanych przez użytkownika.
Przeglądy należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie wolno wystawiać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci. Nie należy narażać urządzenia
na działanie cieknącej lub kapiącej wody
oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od
źródła zasilania prądem zmiennym,
należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego
z gniazda elektrycznego. Rozłączone
urządzenie powinno znajdować się
w stanie gotowości do użycia.
Symbol błyskawicy w równobocznym
trójkącie ma ostrzec użytkownika
przed nieizolowanym „niebezpiecznym
napięciem” wewnątrz urządzenia,
które może być na tyle wysokie, aby
stanowić zagrożenie porażenia
prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika w równobocznym
trójkącie ma zwrócić uwagę
użytkownika na ważne instrukcje
dotyczące działania i konserwacji
(naprawy) zawarte w literaturze
dostarczonej wraz z produktem.

Szanowny Kliencie
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Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o sposobie użytkowania zakupionego
przez Państwa produktu Bang & Olufsen. Od sprzedawcy produktów należy oczekiwać
dostarczenia, zainstalowania oraz skonfigurowania zakupionego produktu.
Na stronie internetowej firmy Bang & Olufsen można znaleźć więcej informacji
dotyczących zakupionego produktu.
Podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów firma Bang & Olufsen
kieruje się potrzebami ich użytkowników. Dlatego też prosimy o poświęcenie chwili
czasu i wyrażenia opinii o zakupionym produkcie.
Aby się z nami skontaktować, prosimy odwiedzić stronę internetową
www.bang-olufsen.com
lub napisać na adres:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
albo wysłać faks: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (faks)

Specyfikacje, funkcje oraz ich obsługa i przeznaczenie
mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

3510327

0902

Stelaż samobieżny
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Można zdefiniować różne ustawienia swojego telewizora, takie jak ulubiona pozycja
oglądania i słuchania, jeżeli telewizor jest wyposażony w opcjonalny stelaż samobieżny.
Podczas pierwszego ustawienia pojawia się monit o skalibrowanie stelaża.

Kalibracja stelaża
Podczas pierwszego ustawienia pojawia się
menu STAND ADJUSTMENT. Samobieżny stelaż
nie będzie działał, dopóki nie zostanie ukończony
proces kalibracji.

Pozycje telewizora
Użytkownik może zaprogramować pozycję,
w jakiej ustawi się telewizor podczas oglądania,
słuchania muzyki oraz po wyłączeniu.

STAND ADJUSTMENT

Przy poleceniu SET
LEFTMOST POSITION należy
obrócić telewizor w lewo,
do punktu, poza który
telewizor nie powinien się
przesuwać.

Przy poleceniu SET RIGHTMOST
POSITION należy obrócić
telewizor w prawo, do punktu,
poza który telewizor nie
powinien się przesuwać.

Przy poleceniu SET TOP
POSITION należy odchylić
telewizor w górę, do
punktu, poza który
telewizor nie powinien się
przesuwać.

Przy poleceniu SET BOTTOM Akceptacja*1
POSITION należy odchylić
telewizor w dół, do punktu,
poza który telewizor nie
powinien się przesuwać.

Wybierz VIDEO, AUDIO lub
STANDBY

STAND POSITIONS

Obróć/odchyl telewizor
według własnego
uznania

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Akceptacja*1

turn
next

select

Informacja
Ustawianie stelaża
1
*Pierwsze
ustawienie
Pilot zdalnego
sterowania

Można tu ustawić maksymalny kąt obrotu telewizora – w lewo i w prawo.
Podczas pierwszego ustawiania, po skalibrowaniu stelaża i ustawieniu pozycji
telewizora, należy nacisnąć zielony guzik, aby kontynuować pierwsze ustawianie.
Instrukcje w niniejszej instrukcji obsługi są podane dla pilota Beo5, ale telewizor
można również obsługiwać pilotem Beo4.

UWAGA! Ogólne informacje o codziennej
obsłudze można znaleźć w instrukcji
obsługi zestawu BeoSystem dołączonej do
telewizora.
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Obracanie/przechylanie telewizora
Można obrócić lub przechylić telewizor bez
zachowywania jego pozycji.

Stand

Naciśnij

Naciśnij

Turn

lub

Position 1...9

Obróć telewizor Przechyl
telewizor

Wybierz pozycję *2

Pozycje telewizora włączonego/
wyłączonego
Po przełączeniu telewizora do trybu oczekiwania
głośnik cofa się, a ekran opuszcza. Po ponownym
włączeniu telewizora ekran podjeżdża do góry,
a głośnik pojawia się pod nim.

Automatyczne zatrzymywanie: W trosce
o bezpieczeństwo użytkownika wbydowane
czujniki automatyczne zatrzymają ruch telewizora
i głośnika, jeżeli cokolwiek znajdzie się na linii ich
ruchu. Należy wtedy usunąć dany przedmiot
i nacisnąć •, aby kontynuować włączanie lub
wyłączanie telewizora.

2
*Pozycje telewizora „Pozycja 1” to odwrócenie najbardziej na lewo, natomiast „Pozycja 9” to odwrócenie najbardziej na prawo.
Odwiedź stronę internetową firmy Więcej informacji o nabytym telewizorze można znaleźć na naszej stronie internetowej:
Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com

Kalibracja precyzji kolorów na ekranie
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Funkcja Auto Colour Management zapewnia nieprzerwane wyświetlanie
doskonałych kolorów na ekranie. W trakcie kalibracji kalibracji z ramy telewizora
wysuwa się ramię czujnika, a na ekranie widoczny jest pasek wyświetlający różne
odcienie skali szarości.

Automatyczna kalibracja
Mniej więcej co 100 godzin użytkowania, po
naciśnięciu przycisku trybu oczekiwania, telewizor
rozpocznie proces automatycznej kalibracji.

Samodzielna kalibracja
Aby menu AUTO COLOUR MANAGEMENT
stało się dostępne, telewizor musi być włączony
przez ponad dwie minuty i być w trybie
oglądania telewizji.

Po przeprowadzeniu samodzielnej
kalibracji

Zalecamy, aby telewizor wykonał automatyczną kalibrację zamiast przeprowadzania samodzielnej kalibracji.

Wyświetl menu
TV SETUP

Wybierz menu
OPTIONS

Ramię czujnika wycofuje się, a telewizor
ponownie wyświetla obraz z ostatniego
wybranego źródła.

Aktywuj opcję
AUTO COLOUR
MANAGEMENT

Rozpoczyna się proces
kalibracji*1

Na krótką chwilę na ekranie pojawia się
komunikat CALIBRATION COMPLETE.

Informacja
*Samodzielna
kalibracja
Kalibracja nie
powiodła się

1

Z ekranu usunięty zostaje cały widoczny tekst, ramię czujnika opuszcza się,
następuje proces kalibracji.
Jeśli czujnik nie zostanie całkowicie wysunięty, kalibracja zostanie przerwana
i czujnik w razie potrzeby zostanie wsunięty do obudowy. Jeśli kalibracja
rozpoczęła się automatycznie, telewizor podejmie próbę wykonania kalibracji
przy następnym włączeniu.

UWAGA! Podczas kalibracji nie wyłączaj systemu
ani nie odłączaj go od źródła zasilania.

Konserwacja
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Od sprzedawcy produktów należy oczekiwać dostarczenia, zainstalowania oraz
skonfigurowania zakupionego produktu. Jednakże regularne zabiegi konserwacyjne,
takie jak czyszczenie, należą do obowiązków użytkownika. Aby osiągnąć najlepsze
rezultaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Informacje na temat czyszczenia

Uwagi

Powierzchnie obudowy
Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia
suchą, miękką szmatką. Tłuste plamy lub
silniejsze zabrudzenia należy usuwać miękką,
bezpyłową ściereczką, mocno wykręconą,
zwilżoną wodą z domieszką kilku kropel
łagodnego środka czyszczącego, np. płynu do
mycia naczyń. Nigdy nie wolno używać alkoholu
lub innych rozpuszczalników do czyszczenia
jakichkolwiek części telewizora.

Ekran plazmowy
Do wytarcia kurzu z ekranu należy użyć miękkiej,
suchej szmatki. Nie używać środków czyszczących
w płynie lub aerozolu.

Ten ekran jest przeznaczony wyłącznie do
używania w suchych pomieszczeniach
mieszkalnych w temperaturze od 10 do 40 °C.

Nie wolno otwierać obudowy ekranu. Czynności
tego rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani
pracownicy serwisu!

Na wysokościach, gdzie ciśnienie powietrza jest
niższe od 833 hPa (około 1500 metrów i więcej),
wyświetlany obraz może być zniekształcony.

Należy unikać ustawiania produktu w miejscu
bezpośredniego działania promieni słonecznych
ani skupionego światła sztucznego, jak reflektor
punktowy.

Nie wolno umieszczać na ekranie żadnych
przedmiotów.

Nie podłączać żadnego urządzenia w systemie do
sieci przed podłączeniem wszystkich kabli.

Nie należy próbować podnosić ekranu samodzielnie,
ponieważ jest on ciężki. Czynności tego rodzaju
Nie wolno pozostawiać przez dłuższy czas ekranu
powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy. w kontakcie z przedmiotami zawierającymi PCV
lub gumę.
Ekran nie może stać samodzielnie. Musi być
Nie wolno pozwalać na wyświetlanie na ekranie
podtrzymywany aż do momentu zamocowania
przez dłuższy okres czasu obrazów statycznych,
na uchwycie ściennym lub stelażu. Aby uniknąć
ponieważ może to spowodować wystąpienie na
obrażeń, należy korzystać wyłącznie ze stelaży
ekranie tzw. powidoku. Do obrazów statycznych
i uchwytów ściennych zatwierdzonych przez
Bang & Olufsen!
należą loga, gry wideo, obrazy komputerowe
oraz obrazy wyświetlane w formacie 4:3.
Przy montażu na ścianie z wykorzystaniem uchwytu
ściennego należy pozostawić około 10 centymetrów System można wyłączyć całkowicie jedynie przez
przestrzeni ponad, poniżej oraz po bokach ekranu. odłączenie go od gniazda sieciowego.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych
znajdujących się z tyłu obudowy, ponieważ może
to spowodować przegrzanie się ekranu.
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Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny
(Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie
oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane
wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw
domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
jego części i baterie muszą być zbierane i wyrzucane
oddzielnie.
Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii poprzez wyznaczone jednostki zbiórki
odpadów pomoże uniknąć potencjalnie
negatywnych skutków dla środowiska oraz
zdrowia ludzi oraz przyczyni się do bardziej
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Składowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
baterii oraz odpadów zapobiega możliwemu

Ten produkt spełnia wymogi
dyrektyw 2004/108/EC i 2006/95/EC.

Tylko na rynek amerykański!
Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany
i stwierdzono, że spełnia on ograniczenia dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15
Zasad FCC. Wymogi te zostały opracowane w celu
zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacji domowej. Urządzenie to wytwarza,
używa i może emitować promieniowanie
o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest
zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie
z zaleceniami, może spowodować zakłócenia
w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji,
że w konkretnym przypadku zakłócenia nie
pojawią się. Jeżeli urządzenie to jest źródłem
zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego,
co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie
tego urządzenia, należy spróbować wyeliminować
zakłócenia, korzystając z jednej lub kilku
poniższych metod:
– Przekierować lub zmienić miejsce anteny
odbiorczej.
– Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem
a odbiornikiem.
– Podłączyć sprzęt do gniazda zasilania w innym
obwodzie niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik.
– Skonsultować się ze sprzedawcą lub
doświadczonym technikiem radiowym/
telewizyjnym.
Tylko dla rynku kanadyjskiego!
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia
wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów
o sprzęcie powodującym zakłócenia.

skażeniu środowiska niebezpiecznymi substancjami,
które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze
sposobem pozbywania się zużytych urządzeń
należy kierować do przedstawiciela firmy
Bang & Olufsen.
Jeżeli produkt jest zbyt mały i nie można go
oznaczyć tym symbolem, jest on zamieszczony
w instrukcji obsługi, na karcie gwarancyjnej, lub
na opakowaniu.

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.

9

