BeoVision 4
Handbok

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

VIKTIGT: För att minska risken för
elektriska stötar får inte höljet
(eller baksidan) avlägsnas.
Det finns inga delar inuti som
användaren får utföra service på.
All service ska utföras av
kvalificerad servicepersonal.

VARNING: Utsätt inte enheten för regn
eller fukt – det kan ge upphov till brand
eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten
för droppar eller stänk av vatten och se
till att inga föremål fyllda med vätskor,
t.ex. vaser, är placerade på utrustningen.
För att helt koppla bort enheten från
elnätet måste strömsladdens kontakt
dras ut ur vägguttaget.
Frånkopplingsanordningen måste
vara lätt att nå.
Blixtsymbolen med pilformat huvud
inuti en liksidig triangel används för
att uppmärksamma användaren på
att det finns oisolerad ”farlig
spänning” inuti produktens hölje som
kan ge upphov till elektriska stötar.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel
används för att uppmärksamma
användaren på att det finns viktiga
instruktioner för användning och
underhåll (service) i den dokumentation
som medföljer produkten.

Bästa kund
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Den här handboken ger information om grundfunktionerna i din Bang & Olufsenprodukt. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din
produkt.
På Bang & Olufsens webbplats kan du hitta mer information om din produkt.
När Bang & Olufsen-produkterna utformas och utvecklas tas särskild hänsyn till
kundens behov. Därför skulle vi vilja att du tar dig tid att berätta för oss om hur du
upplever din produkt.
För att kontakta oss, besök vår webbplats …
www.bang-olufsen.com
eller skriv till:

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

eller faxa:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Med förbehåll för ändringar av tekniska
specifikationer, funktioner och deras användning.

3510311

0902
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Motordrivet stativ

Om din TV är utrustad med ett motordrivet stativ (tillval) kan du till exempel ställa
in TV:ns placering utifrån olika favoritplatser för lyssnande och TV-tittande. Under
första inställningen uppmanas du att ställa in stativet.

Ställa in stativet
När du gör den första inställningen kommer
menyn STÄLL IN STATIV att visas. TV:ns
motordrivna rörelsefunktion fungerar inte
förrän inställningsproceduren har fullföljts.

TV:ns positioner
Ställ in en position för när du tittar på TV, en för
när du lyssnar på musik och en för när TV:n är
avstängd.

STÄLL IN STATIV

Vid STÄLL IN MAX
VÄNSTER vrid TV:n så långt
till vänster som du vill att
den ska vridas

Vid STÄLL IN MAX HÖGER vrid
TV:n så långt till höger som du
vill att den ska vridas

Vid STÄLL IN MAX UPP luta
TV:n så långt upp som du
vill att den ska lutas

Vid STÄLL IN MAX NED luta Godkänn*1
TV:n så långt ned som du vill
att den ska lutas

Välj VIDEO,
AUDIO eller STANDBY

STATIVPOSITIONER

Vrid/luta TV:n
till önskat läge

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

SET LEFTMOST POSITION

VIDEO

SET RIGHTMOST POSITION

AUDIO

SET TOP POSITION

STANDBY

SET BOTTOM POSITION

STAND ADJUSTMENT

turn

Godkänn*1

turn
next

select

Information
Ställa in stativet Ställ in TV:ns maximala vridningsvinkel – åt vänster och höger.
OBS! För allmän information om
*Första inställningen Vid den första inställningen, när du har ställt in stativet och bestämt TV-positionerna,
grundfunktionerna, se BeoSystemtryck på den gröna knappen för att återgå till den första inställningen.
handboken som medföljer TV:n.
Fjärrkontroll Instruktionerna i denna handbok utgår ifrån fjärrkontrollen Beo5, men du kan även styra
TV:n med Beo4.
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Vrida/luta TV:n
Du kan vrida eller luta TV:n utan att spara
positionen.

Tryck på

Stativ

Vrid

Tryck på

Vrid TV:n

eller

Position 1…9

Luta TV:n

Välj position*2

Positioner vid på/av
När TV:n växlar till standby dras högtalaren
tillbaka och skärmen åker ned. När TV:n sätts
på åker skärmen upp och högtalaren skjuts fram
under skärmen.

Automatiskt stopp: En säkerhetsfunktion med
inbyggda automatiska sensorer gör att skärmen
och högtalaren stannar om någonting är i vägen
för rörelsen. Ta bort föremålet och tryck på • för
att fortsätta att stänga av eller sätta på TV:n.

2
*TV-positioner ”Position 1” betyder längst åt vänster och ”Position 9” betyder längst åt höger.
Besök Bang & Olufsens webbplats För mer information om din TV, besök vår webbplats: www.bang-olufsen.com
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Kalibrera färgprecision på skärmen

Auto Colour Management garanterar hela tiden perfekta färger på skärmen. Under
kalibreringen fälls en sensorarm ner från TV:ns ram och en rand på skärmen växlar
mellan olika gråskalor.

Automatisk kalibrering
Efter ungefär var 100:e timme som TV:n har
använts kommer en automatisk kalibrering att
påbörjas när du trycker på standby-knappen.

Manuell kalibrering
TV:n måste vara påslagen i mer än två minuter
och vara inställd på TV-läge för att menyn
AUTO COLOUR MANAGEMENT ska bli tillgänglig.

Efter den manuella kalibreringen

Vi rekommenderar att du låter TV:n utföra kalibreringen automatiskt istället för manuellt

Gå till menyn
TV-INSTÄLLNING

Välj menyn
ÖVRIGA
MÖJLIGHETER

Sensorarmen fälls in och TV:n återgår till den
senast valda källan

Aktivera
AUTO COLOUR
MANAGEMENT

Kalibreringen startar*1

KALIBRERINGEN ÄR KLAR visas kort på skärmen

Information
*Manuell kalibrering All text försvinner från skärmen och en sensorarm fälls ned och kalibreringen
startar.
Kalibreringen Om sensorarmen inte fälls ned helt och hållet, utförs inte kalibreringen och
misslyckades armen fälls in igen. Om kalibreringen startades automatiskt, försöker TV:n
utföra kalibreringen igen nästa gång den stängs av.
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OBS! Stäng aldrig av systemet och bryt inte
anslutningen till elnätet medan kalibreringen
pågår.

Underhåll
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Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din produkt.
Det ligger dock på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll,
exempelvis rengöring. Följ anvisningarna nedan för bästa resultat.

Rengöringsanvisningar

Viktigt

Höljets utsida
Plasmaskärm
Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. Använd en mjuk, torr trasa för att damma av
Ta bort fettfläckar eller envis smuts med en mjuk, skärmen. Använd inte flytande rengöringsmedel
luddfri, noggrant urvriden trasa som doppats i en eller sprej.
vattenlösning med några få droppar milt
rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. Använd aldrig
alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra
några delar av TV:n.

Skärmen är endast avsedd för inomhusbruk i
torra bostadsutrymmen, vid en temperatur på
10–40 °C.
Bilden kan bli förvrängd på höga höjder där
lufttrycket är lägre än 833 hPa (ca 1 500 meters
höjd eller högre).

Försök inte öppna skärmen. Överlåt sådana
åtgärder åt kvalificerad servicepersonal!
Placera inte produkten i direkt solljus eller direkt
artificiellt ljus, t.ex. en spotlight.
Inga produkter i systemet får anslutas till
vägguttaget förrän du har anslutit alla kablar.

Placera inga föremål ovanpå skärmen.
Eftersom skärmen är så tung bör du inte försöka
lyfta den själv. Låt kvalificerad personal utföra
sådana åtgärder.
Skärmen är inte utformad för att kunna stå själv.
Den måste stödjas tills den har monterats på ett
väggfäste eller ett stativ. Använd endast stativ
eller väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen
för att förhindra skador!
Se till att det finns minst 10 centimeter fritt
utrymme ovanför, under och på sidorna av
skärmen när du monterar den på ett väggfäste.
Täck inte över ventilationshålen på baksidan
eftersom skärmen i så fall kan överhettas.

Lämna inte skärmen i kontakt med föremål som
innehåller gummi eller PVC under längre tid.
Låt inte stillbilder visas på skärmen under längre
tid, eftersom bilderna då kan brännas in.
TV:n kan endast stängas av helt genom att den
kopplas bort från vägguttaget.
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Avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter
(WEEE) – Miljöskydd

Apparater som är kopplade till skyddsjord via
jordat vägguttag och/eller via annan utrustning
och samtidigt är kopplade till kabel-TV-nät kan i
vissa fall medföra risk för brand. För att undvika
detta ska vid anslutning av en apparat till kabelTV-nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten
och kabel-TV-nätet.

Elektriska och elektroniska produkter, delar och
batterier försedda med den här symbolen får inte
slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska
och elektroniska produkter, delar och batterier
måste samlas in och slängas separat.
Genom att kassera elektriska och elektroniska
produkter och batterier via de insamlingssystem
som finns i ditt land skyddar du miljön, människors
hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning
av naturresurser. Insamling av elektriska och
elektroniska produkter, batterier och avfall
minskar risken för nedsmutsning av naturen med
skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och
elektroniska produkter och utrustning.

Produkten är förenlig med
bestämmelserna i direktiven
2004/108/EG och 2006/95/EG.

Endast för USA!
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits
klara gränsvärdena för digital utrustning av klass
B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna.
Dessa gränsvärden har utformats för att ge skäligt
skydd mot skadliga störningar vid installation i
bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder
och kan avge radiofrekvensenergi och om enheten
inte installeras och används i enlighet med
instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar
på radiokommunikationer. Det finns dock inga
garantier för att störningar inte uppkommer i en
specifik installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning,
vilket kan fastställas genom att man stänger av
och sätter på utrustningen, uppmanas användaren
att försöka få bort störningen med hjälp av en
eller flera av följande åtgärder:
– Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett
annat håll.
– Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
– Anslut utrustningen till ett uttag som ligger
på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
– Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren
radio-/TV-tekniker för att få hjälp.
Endast för Kanada!
Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav
i de kanadensiska föreskrifterna för störande
utrustning.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd
om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och
elektroniska produkter i ditt land.
Om en produkt är för liten för att förses med
symbolen, visas den i handboken eller på
förpackningen.

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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