BeoVision 4
Livro de consulta

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENÇÃO: para reduzir o risco de
choques eléctricos, não retire a
tampa (nem a parte de trás).
No interior não existem peças que
possam ser reparadas pelo utilizador.
Entregue os trabalhos de assistência
técnica a pessoal qualificado.

AVISO: para reduzir o risco de incêndios
ou choques eléctricos, não exponha
este aparelho à chuva ou humidade.
Não exponha este equipamento a
pingos ou salpicos e tenha o cuidado
de nunca colocar objectos com líquidos
como, por exemplo, jarras, em cima do
equipamento. Para desligar completamente
este equipamento da corrente contínua,
desligue a ficha da tomada de parede.
O dispositivo de desligar permanecerá
operacional.
O relâmpago com um símbolo de seta
no interior de um triângulo equilátero
destina-se a alertar o utilizador para a
presença de "tensão perigosa" não
isolada dentro do invólucro do produto,
que pode ter uma magnitude suficiente
para constituir um risco de choque
eléctrico para pessoas.
O ponto de exclamação dentro de
um triângulo equilátero destina-se a
alertar o utilizador para a presença
de instruções de funcionamento e
manutenção (assistência) importantes
no folheto que acompanha o produto.

Caro cliente,
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Este Livro de consulta contém informação sobre a utilização diária do seu produto
Bang & Olufsen. Esperamos que o seu revendedor entregue, instale e configure o
seu produto.
No website da Bang & Olufsen poderá encontrar mais informações relativas ao seu
produto.
As necessidades do utilizador são cuidadosamente consideradas aquando da
concepção dos produtos Bang & Olufsen. Por favor, despenda de alguns minutos
para partilhar connosco a sua experiência com o produto.
Para nos contactar, visite o nosso website em…
www.bang-olufsen.com
ou escreva para: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
ou envie um fax para:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

As especificações técnicas, as funcionalidades e
a respectiva utilização estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
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Suporte motorizado
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Pode definir diferentes configurações para o seu televisor, como por exemplo as
suas posições favoritas de visualização e audição no caso de o seu televisor estar
equipado com um suporte motorizado opcional. Durante a primeira configuração
é-lhe pedido para calibrar o suporte.

Calibrar o suporte
Durante a primeira configuração, aparece o
menu STAND ADJUSTMENT. O movimento
motorizado do televisor não ocorrerá enquanto
o processo de calibração não tiver sido concluído.

Posições do televisor
Programe a posição desejada para ver televisão,
para ouvir música e para quando o televisor
está desligado.

STAND ADJUSTMENT

Em SET LEFTMOST
POSITION, vire para a
esquerda até ao ponto em
que deseja restringir o
movimento

Em SET RIGHTMOST POSITION,
vire para a direita até ao ponto
em que deseja restringir o
movimento

Em SET TOP POSITION,
incline para cima até ao
ponto em que deseja
restringir o movimento

Em SET BOTTOM POSITION, Aceite*1
incline para baixo até ao
ponto em que deseja
restringir o movimento

Seleccione VIDEO, AUDIO
ou STANDBY

STAND POSITIONS

Rode/incline o televisor
conforme desejado

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Aceite*1

turn
next

select

Informações
Ajuste do suporte
1
*Primeira
configuração
Comando à distância

Defina o ângulo máximo de rotação do televisor – para a esquerda e para a direita.
Durante a primeira configuração, depois de calibrar o suporte e de definir as posições
do televisor, prima o botão verde para prosseguir com a primeira configuração.
As instruções contidas neste Livro de consulta têm como base o comando à distância
Beo5, mas pode também operar o televisor através do Beo4.

NOTA! Para obter informações gerais
relativas a operações diárias, consulte o
Livro de consulta BeoSystem fornecido
com o seu televisor.
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Rodar/inclinar o televisor
Pode rodar ou inclinar o seu televisor sem guardar
a posição.

Stand

Prima

Prima

Turn

Rode o
televisor

ou

Position 1…9

Incline o
televisor

Seleccione a posição*2

Posições de ligado/desligado
Quando o televisor é colocado em standby, a
coluna recolhe e o ecrã desce. Quando o televisor
é ligado, o ecrã sobe e a coluna aparece por baixo
do ecrã.

Paragem automática: para sua segurança, os
sensores automáticos integrados param o ecrã e a
coluna no caso de haver alguma obstrução ao seu
movimento. Remova o objecto e prima • para
continuar o processo de ligar ou desligar o televisor.

2
*Posições do televisor "Position 1" é a posição mais à esquerda e "Position 9" é a posição mais à direita.
Visite o website da Bang & Olufsen Para mais informações relativas ao seu televisor, visite o nosso website em: www.bang-olufsen.com
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Calibrar a precisão da cor do ecrã

Auto Colour Management assegura continuamente as cores perfeitas do ecrã.
Durante a calibragem, o braço sensor baixa da estrutura do televisor e a barra no
ecrã passa por diversos tons da escala de cinzento.

Calibragem automática
Aproximadamente a cada 100 horas de
utilização, o televisor inicia automaticamente
um processo de calibragem quando o utilizador
prime o botão de standby.

Calibragem manual
O televisor tem de estar ligado há mais de dois
minutos e tem de estar em modo TV para que
o menu AUTO COLOUR MANAGEMENT esteja
disponível.

Após a calibragem manual

Recomendamos que deixe o televisor efectuar automaticamente o processo de calibragem em vez de a
fazer manualmente.

Chame o menu
TV SETUP

Seleccione o menu
OPTIONS

O braço sensor é recolhido e o televisor volta à
última fonte escolhida.

Active AUTO
COLOUR
MANAGEMENT

O processo de
calibragem é iniciado*1

CALIBRATION COMPLETE aparece
momentaneamente no ecrã.

Informações
*Calibragem manual Todo o texto é removido do ecrã, o braço de sensor baixa e a calibragem é
iniciada.
Falha na calibragem Se o braço sensor não baixar completamente, a calibração não é realizada e o
braço é recolhido se necessário. Se a calibragem foi iniciada automaticamente,
o televisor tenta executar a calibragem da vez seguinte que for desligado.

1

NOTA! Nunca desligue o sistema nem o desligue
da alimentação durante a calibragem.

Manutenção
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Esperamos que o seu revendedor entregue, instale e configure o seu produto.
No entanto, a manutenção regular, como a limpeza, é da responsabilidade do
utilizador. Para obter os melhores resultados, siga estas instruções que se seguem.

Instruções de limpeza

Precauções

Superfícies da caixa
Limpe o pó das superfícies com um pano seco
e macio. Retire as manchas de gordura ou a
sujidade mais persistente com um pano macio,
que não deixe pêlos, bem torcido, impregnado
numa solução de água com algumas gotas de
detergente suave, (por exemplo, detergente para
a louça). Nunca utilize álcool ou outros solventes
para limpar qualquer componente do televisor.

Ecrã plasma
Utilize um pano suave e seco para limpar o pó do
ecrã. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou
produtos de limpeza em aerossol.

O ecrã foi concebido para ser utilizado no interior,
apenas em ambientes domésticos secos, e dentro
de uma gama de temperaturas entre 10-40°C
(50–105°F).

Não tente abrir o ecrã. Entregue este tipo de
operações a pessoal de assistência qualificado!

A imagem poderá apresentar distorção a altitudes
onde a pressão de ar é inferior a 833 hPa
(aproximadamente 1500 m (5000’) ou superior.

Evite colocar o produto sob a incidência directa
de luz solar ou artificial como, por exemplo, um
foco.

Não coloque objectos em cima do ecrã.

Não ligue nenhum dos produtos do sistema à
corrente eléctrica sem ter ligado primeiro todos
os cabos.

Devido ao peso do ecrã, não tente levantá-lo
sozinho. Deixe estas operações para pessoal
qualificado.

Não deixe o ecrã em contacto com artigos que
contenham borracha ou PVC durante muito
tempo.

O ecrã não foi concebido para ser colocado sem
qualquer suporte. Necessita de um apoio até ser
colocado num suporte de parede ou base. Para
evitar lesões, utilize apenas bases ou suportes de
parede aprovados da Bang & Olufsen!

Não deixe imagens paradas durante muito tempo
no ecrã porque pode originar um efeito de
imagem residual permanente no ecrã.

Quando montar o ecrã num suporte de parede,
deixe um espaço de pelo menos 10 cm (4”) por
cima, por baixo e dos lados. Não cubra os
orifícios de ventilação da parte de trás, pois pode
causar o sobreaquecimento do ecrã.

O sistema só pode ser desligado completamente
quando desligado da tomada de parede.
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Resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (REEE) – Protecção ambiental

Os equipamentos e peças eléctricos e electrónicos
e baterias marcados com este símbolo não podem
ser eliminados com o lixo doméstico normal;
todos os equipamentos e peças eléctricos e
electrónicos e baterias têm que ser recolhidos e
eliminados separadamente.
Sempre que elimina equipamento eléctrico e
electrónico e baterias utilizando os sistemas de
recolha disponíveis no seu país está a proteger o
ambiente, a saúde humana e a contribuir para
uma utilização prudente e racional dos recursos
naturais. A recolha de equipamento e resíduos
eléctricos e electrónicos e baterias impede a

Este produto encontra-se em
conformidade com as disposições das
Directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE.

Apenas para o mercado dos EUA!
NOTA: este equipamento foi testado e constatouse que cumpre os limites de um dispositivo digital
de categoria B, em conformidade com os termos
da secção 15 das Regras da FCC. Estes limites
destinam-se a fornecer uma protecção razoável
contra interferência nociva numa instalação
doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode
irradiar energia de frequência rádio e, se não for
instalado e utilizado de acordo com as instruções,
pode gerar interferências nocivas às comunicações
rádio. No entanto, não há qualquer garantia de
que não ocorra uma interferência numa
determinada instalação. Se este equipamento
gerar uma interferência nociva à recepção de
rádio ou televisão, que pode ser determinada
ligando e desligando o equipamento, o utilizador
é encorajado a tentar corrigir a interferência
através de uma ou mais das seguintes medidas:
– Reoriente ou mude a antena de recepção de
sítio.
– Aumente a distância entre o equipamento e o
receptor.
– Ligue o equipamento a uma tomada num
circuito diferente daquele ao qual o receptor
está ligado.
– Peça auxílio ao revendedor ou a um técnico
especializado em rádio/TV.
Apenas para o mercado Canadiano!
Este aparelho digital de classe B cumpre todos os
requisitos dos Regulamentos para Equipamento
Gerador de Interferências do Canadá.

potencial contaminação da natureza por
substâncias nocivas que possam estar presentes
nos produtos e equipamentos eléctricos e
electrónicos.
O seu revendedor Bang & Olufsen pode aconselhá-lo
sobre a forma correcta de eliminação no seu país.
Se um produto for demasiado pequeno para
possuir o símbolo em questão, este aparecerá no
Manual do utilizador, no Certificado de garantia
ou na embalagem.

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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