BeoVision 4
Príručka

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

UPOZORNENIE: Nesnímajte kryt prístroja
ani jeho zadnú časť. Predídete tým riziku
zásahu elektrickým prúdom.
Zariadenie neobsahuje súčiastky
opraviteľné používateľom. Servis
prenechajte osobám kvalifikovaným
pre servis.

VÝSTRAHA: Zariadenie nevystavujte
dažďu ani vlhkosti. Predídete tým riziku
požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom. Zariadenie nevystavujte
kvapkajúcim ani špliechajúcim
tekutinám a uistite sa, že na zariadení
nie sú umiestnené žiadne predmety,
naplnené tekutinami, ako napr. vázy. Ak
chcete toto zariadenie úplne odpojiť od
napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku
od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie
zostane pripravené na prevádzku.
Blesk so šípkou v rovnostrannom
trojuholníku upozorňuje na prítomnosť
neizolovaných elektrických častí pod
krytom prístroja, ktorých napätie
môže byť dostatočne silné na vznik
nebezpečenstva zásahu osôb
elektrickým prúdom.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku
upozorňuje užívateľa na obzvlášť
dôležité informácie o ovládacích
prvkoch alebo informácie týkajúce
sa údržby prístroja.

Vážený zákazník
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Táto príručka obsahuje informácie o každodennom používaní vášho výrobku
Bang & Olufsen. Očakávame, že váš predajca Bang & Olufsen vám výrobok doručí,
nainštaluje a nastaví.
Ďalšie informácie o výrobku nájdete na internetovej stránke Bang & Olufsen.
Pri navrhovaní a vývoji výrobkov spoločnosti Bang & Olufsen sa berú starostlivo
do úvahy potreby užívateľa. Preto si, prosím, nájdite čas a napíšte nám o svojich
skúsenostiach so zakúpeným produktom.
Ak nás chcete kontaktovať, navštívte našu webovú stránku na …
www.bang-olufsen.com
alebo napíšte na:
Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer
alebo pošlite fax na:
Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia
môžu byť bez upozornenia zmenené.

3510333

0902
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Motorizovaný stojan

Ak je váš televízor vybavený doplnkovým motorizovaným stojanom, môžete ho
nastaviť do rôznych polôh, ako napríklad do preferovanej polohy na pozeranie
a počúvanie. Počas prvotného nastavenia budete vyzvaný, aby ste stojan nakalibrovali.

Kalibrácia stojana
Počas prvotného nastavenia sa objaví ponuka
STAND ADJUSTMENT. Motorizovaný pohyb
televízora nebude fungovať, pokým
nedokončíte kalibračný proces.

Polohy televízora
Naprogramujte polohu, v ktorej pozeráte
televízor, počúvate hudbu a v ktorej je televízor
vypnutý.

STAND ADJUSTMENT

Vo voľbe SET LEFTMOST
POSITION (Nastavenie
polohy úplne naľavo)
otáčajte televízor doľava,
kým nedosiahnete polohu,
v ktorej chcete pohyb
obmedziť

Vo voľbe SET RIGHTMOST
POSITION (Nastavenie polohy
úplne napravo) otáčajte
televízor doprava, kým
nedosiahnete polohu, v ktorej
chcete pohyb obmedziť

Vo voľbe SET TOP POSITION
(Nastavenie hornej polohy)
nakláňajte televízor smerom
hore, kým nedosiahnete
polohu, v ktorej chcete
pohyb obmedziť

Vo voľbe SET BOTTOM
POSITION (Nastavenie
spodnej polohy) nakláňajte
televízor smerom dole, kým
nedosiahnete polohu,
v ktorej chcete pohyb
obmedziť

Vyberte VIDEO, AUDIO
alebo STANDBY

STAND POSITIONS

Televízor otáčajte/
nakláňajte televízor
podľa popisu

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Prijať*1

Prijať*1

turn
next

select

Informácie
Nastavenie stojana Nastavenie maximálneho uhla, o ktorý sa bude televízor otáčať – vľavo a vpravo.
*Prvotné nastavenie Počas prvotného nastavenia, keď ste nakalibrovali stojan a nastavili polohy televízora,
stlačte zelené tlačidlo, ak chcete pokračovať v procedúre prvotného nastavenia.
Diaľkový ovládač Pokyny uvedené v Príručke platia pre diaľkový ovládač Beo5, ale televízor môžete tiež
ovládať aj pomocou Beo4.
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POZNÁMKA! Informácie o bežnom
používaní nájdete v Príručke BeoSystem
priloženej k vášmu televízoru.
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Otáčanie/nakláňanie televízora
Televízor môžete otáčať alebo nakláňať bez toho,
aby ste polohu uložili.

Stand

Stlačte

Stlačte

Turn

Otáčanie
televízora

alebo

Position 1…9

Nakláňanie
televízora

Výber polohy*2

Polohy on (zapnúť)/off (vypnúť)
Keď televízor prepnete do pohotovostného režimu,
reproduktor sa zasunie a obrazovka sa posunie
smerom dole. Keď televízor zapnete, obrazovka sa
posunie hore a pod ňou sa objaví reproduktor.

2
*Polohy televízora
Navštívte internetovú stránku
Bang & Olufsen

Automatické zastavenie: Pre vašu bezpečnosť
slúžia zabudované automatické snímače, ktoré
zastavia pohybujúcu sa obrazovku a reproduktor,
ak im bude niečo prekážať v pohybe. Po
odstránení prekážky stlačte • a televízor bude
pokračovať v zapínaní alebo vypínaní.

„Poloha 1“ predstavuje polohu úplne vľavo a „Poloha 9“ predstavuje polohu úplne vpravo.
Viac informácií o vašom televízore nájdete na našej stránke: www.bang-olufsen.com
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Kalibrovanie farebnej presnosti obrazovky

Auto Colour Management zaisťuje neustále dokonalé zobrazenie farieb na
obrazovke. Počas kalibrácie sa rameno so snímačom vysunie z rámu televízora
a lišta na obrazovke mení farby v rôznych odtieňoch sivej.

Automatická kalibrácia
Približne po každých 100 hodinách používania
spustí váš televízor proces automatickej
kalibrácie po tom, ako stlačíte tlačidlo
pohotovostného režimu.

Manuálna kalibrácia
Televízor musí byť zapnutý dlhšie ako 2 minúty
a v režime TV musí byť dostupná ponuka AUTO
COLOUR MANAGEMENT.

Po manuálnej kalibrácii

Odporúčame, aby ste nechali televízor vykonať automatickú kalibráciu namiesto
jeho manuálneho kalibrovania

Vyvolanie ponuky
TV SETUP

Výber ponuky
OPTIONS

Rameno so snímačom sa zasunie a televízor sa
vráti do posledne navoleného zdroja

Aktivovanie
AUTO COLOUR
MANAGEMENT

Začína proces
kalibrácie*1

Na obrazovke sa nakrátko zobrazí hlásenie
CALIBRATION COMPLETE

Informácie
*Manuálna kalibrácia Z obrazovky zmizne text, rameno so snímačom sa vysunie a začne sa proces
kalibrácie.
Kalibrácia sa Ak sa rameno so snímačom celkom nevysunie, kalibrácia neprebehne
nepodarila a v prípade potreby sa rameno zasunie. Ak sa kalibrácia iniciovala automaticky,
televízor sa pokúsi o vykonanie kalibrácie, keď ho vypnete nasledujúci raz.
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POZNÁMKA! Počas kalibrácie systém nikdy
nevypínajte ani ho neodpájajte od sieťového
napájania.

Údržba
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Očakávame, že váš predajca Bang & Olufsen vám výrobok doručí, nainštaluje
a nastaví. Avšak za pravidelnú údržbu, napríklad čistenie, zodpovedá používateľ.
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie.

Pokyny na čistenie

Upozornenia

Povrchy skrine
Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou.
Mastné škvrny alebo usadené nečistoty odstráňte
jemnou látkou, ktorá nezanecháva vlákna,
namočenou, a dôkladne vyžmýkanou, v roztoku
vody s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho
prostriedku, napríklad na umývanie riadu. Na
čistenie akýchkoľvek častí televízora nikdy
nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá.

Plazmová obrazovka
Na utieranie prachu z obrazovky používajte
mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte tekuté
ani aerosólové čistiace prostriedky.

Obrazovka je navrhnutá výhradne pre vnútorné
použitie v suchom, domácom prostredí v teplotnom
rozmedzí 10–40 ºC.

Obrazovku neskúšajte otvoriť. Takéto operácie
zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom!

Vo výškach s tlakom vzduchu nižším než 833 hPa
(približne 1500 metrov nad morom a vyššie) sa
môže vyskytnúť skreslenie obrazu.
Na vrch obrazovky neklaďte žiadne predmety.
Obrazovka je veľmi ťažká, preto sa ju nepokúšajte
nadvihovať sami. Takéto operácie prenechajte
kvalifikovaným osobám.
Obrazovka nemôže stáť bez opory. Musíte ju
držať, kým nebude pripevnená k držiaku na stene
alebo k stojanu. Používajte výhradne odporúčané
stojany a nástenné konzoly značky Bang & Olufsen!
Predídete tak možnému zraneniu.
Pri montáži obrazovky k držiaku na stenu musí
byť okolo všetkých strán obrazovky aspoň 10
centimetrov priestoru. Nezakrývajte zadné
vetracie otvory, pretože to môže spôsobiť
prehriatie obrazovky.

Vyhnite sa umiestneniu výrobku na priamom
slnečnom svetle, alebo na priamom umelom
svetle, ako je napr. reflektor.
Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do
elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky káble.
Nenechávajte obrazovku dlhý čas v kontakte
s predmetmi, ktoré obsahujú gumu alebo PVC.
Nenechávajte na obrazovke príliš dlho zobrazený
statický obraz. Obraz by sa mohol natrvalo „vypáliť“.
Systém je možné úplne vypnúť iba vtedy, ak ho
odpojíte od napájacej siete.
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Odpad z elektrických a elektronických
zariadení (WEEE) – Ochrana životného
prostredia

Odpad z elektrických a elektronických zariadení
a batérií označených týmto symbolom nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom;
jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene.
Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických
zariadení a batérií prostredníctvom určených
zberných systémov prispievate k ochrane životného
prostredia, ľudského zdravia a rozumnému
a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
Zberom odpadu z elektrických a elektronických
zariadení a batérií sa predchádza možnej
kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými
látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu
nachádzať.

Tento výrobok je v zhode s
opatreniami smernice 2004/108/EC
a 2006/95/EC.

Len pre zákazníkov z USA!
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované
a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel
Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie
(FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre
poskytnutie rozumnej ochrany proti škodlivej
interferencii v obytnej inštalácii. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať energiu
v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané
v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú
interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však
zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade
správnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje
škodlivú interferenciu rádiovému alebo
televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím
a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť
interferenciu korigovať jedným alebo viacerými
z nasledovných opatrení:
– Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu
anténu.
– Zvýšiť oddelenie medzi zariadení a prijímačom.
– Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu,
než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
– Ak potrebujete pomoc, opýtajte sa predajcu
alebo skúseného rádio-televízneho technika.
Len pre zákazníkov z Kanady
Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky
požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie
spôsobujúce interferenciu.

Váš predajca Bang & Olufsen vám poradí so
správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.
Ak je výrobok príliš malý na to, aby bol označený
týmto symbolom, symbol sa objaví v užívateľskej
príručke, v záručnom liste alebo na obale.

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