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Príručka



Príručka a referenčná príručka
Táto príručka obsahuje informácie o každodennom používaní vášho výrobku  

Bang & Olufsen. Referenčná príručka obsahuje informácie o pokročilejšej obsluhe, 

ako aj o pripojení a obsluhe externých zariadení a takisto vám poskytuje prehľad 

ponúk on-screen.

Očakávame, že váš predajca Bang & Olufsen vám výrobky doručí, nainštaluje a nastaví. 

Avšak informácie potrebné na nainštalovanie a nastavenie sú obsahom referenčnej 

príručky. Toto je užitočné, pokiaľ vaše výrobky presúvate, alebo váš systém neskôr 

rozšírite. 

Register...
Referenčná príručka obsahuje aj register, ktorý odkazuje na túto príručku a na referenčnú 

príručku. Tu môžete nájsť konkrétnu tému, o ktorej sa chcete dozvedieť viac. 

Vysvetlenie symbolov v príručke  
a v referenčnej príručke

Tlačidlá na diaľkovom  
ovládači Beo4

Displej na diaľkovom ovládači Beo4

Displej na televízore

TV, LIST 
     
  

FORMAT 

VOL 26 
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Predstavenie televízora Bang & Olufsen a Beo4, 4 
Zistíte, ako používať diaľkový ovládač Beo4 a vyvolať na obrazovku ponuky. 

Pozeranie televízora, 6 
Zistíte ako ovládať bežné funkcie vášho televízora. 

Nastavenie zvuku a obrazového formátu, 8 
Ako nastaviť hlasitosť a zmeniť režim zvuku. Ako zmeniť obrazový formát. 

Teletext, 10 
Ako používať funkcie teletextu televízora, napríklad MEMO stránky. 

Údržba, 12 
Ako čistiť váš televízor a vymieňať batérie v diaľkovom ovládači Beo4. 

Obsah
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4 Predstavenie televízora a Beo4

Diaľkový ovládač Beo4 vám umožňuje 

prístup ku všetkým funkciám. Keď sa 

používa funkcia, informujú vás displeje 

na Beo4 alebo na televízore. 

Informácie o ovládaní pripojeného zariadenia 
nájdete v príručke, ktorá je k nemu priložená. 
Informácie o pridávaní ďalších funkcií k tým,  
ktoré sú zobrazené na displeji Beo4 nájdete  
v kapitole ‘Pripôsobenie Beo4’ v referenčnej 
príručke. 

Zapnutie televízora

Zapnutie pripojeného set-top boxu  

Voľba kanálov alebo stránok teletextu. Vkladanie 
údajov v ponukách on-screen

Vkladanie informácií v ponukách on-screen. 

Prijatie a uloženie inštrukcií alebo nastavení. 
Stlačením a podržaním, vyvoláte zoznam kanálov

Pohyb nahor alebo nadol v rámci  
kanálov alebo položiek menu

 
Zobrazenie doplnkových funkcií na  

displeji Beo4, ako napr. FORMAT 

Keď stlačíte tlačidlo LIST, na displeji Beo4 sa objaví 
zdroj, ktorý ste zvolili, alebo doplnkové dostupné 
funkcie

Vyvolanie hlavnej ponuky

Zapnutie teletextu

Nastavenie hlasitosti zvuku: Stlačením  
v prostriedku umlčíte zvuk

Pohyb naspäť cez predchádzajúce ponuky

Opustenie všetkých ponúk on-screen

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

TV 

FORMAT 

MENU 

TEXT 

 
 

STOP 

EXIT 

• 

TV 

DTV 

0 – 9 

     

GO 

 

 

LIST 
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Zobrazované informácie a ponuky

Informácia o zvolenom zdroji sa zobrazuje na 
displeji. Ponuky on-screen umožňujú nastaviť 
nastavenia. 

Ako používať ponuky  
on-screen...
Stlačte toto tlačidlo, čím  
televízor zapnete

Stlačte toto tlačidlo, čím vyvoláte 
ponuku TV SETUP (NASTAVENIE 
TV)

Stláčaním týchto tlačidiel sa 
pohybujete medzi rôznymi 
možnosťami ponuky

Stlačením tohto tlačidla 
sprístupníte rôzne nastavenia

Stlačením vyvoláte ponuku,  
alebo uložíte nastavenie,  
ktoré ste previedli 

Stláčaním postupujete naspäť 
cez predchádzajúce ponuky

Stlačením opustíte všetky ponuky

Príklad ponuky on-screen. 

TV  SETUP

 select GO

TUNING

CONNECTIONS

SOUND

PICTURE

MENU LANGUAGE

TV

TV 

MENU 

 
 

     

GO 

STOP 

EXIT 

Názov ponuky

Možnosti 
ponuky

Informačné   
políčko



6 Pozeranie televízora

Táto kapitola opisuje zvyčajné 

používanie televízora: ako televízor 

zapnúť, zvoliť kanál a ako televízor 

vypnúť. 

Zoznam TV vám poskytuje prehľad 

všetkých vašich kanálov. 

Zvoľte TV kanál

Keď televízor zapnete, na obrazovke sa objaví 
posledný kanál, ktorý ste sledovali. 

Stlačte toto tlačidlo,  
čím televízor zapnete

Stlačením čísla kanála prejdete 
priamo k tomuto kanálu

Stláčaním meníte kanály jeden 
po druhom

Stlačením prepnete televízor do 
pohotovostného režimu

Stlačením 0 prepínate  
medzi aktuálnym TV kanálom  
a predchádzajúcim TV kanálom. 

Vyvolanie zoznamu TV

Všetky vaše TV kanály sa objavujú v zozname, 
ktorý môžete vyvolať na obrazovku. Zoznam 
obsahuje čísla kanálov a názvy a môže 
obsahovať až 99 TV kanálov. 

Stlačte toto tlačidlo,  
čím televízor zapnete

Stlačením a podržaním vyvoláte 
na obrazovku zoznam TV

Stláčaním  alebo  prepínate 
medzi “stránkami” v zozname 
kanálov

Ak chcete zvoliť kanál, vložte 
číslo kanála, alebo...

... stláčajte, pokým nezvýrazníte 
požadovaný kanál

Stlačte, ak chcete zapnúť zvolený 
kanál, alebo...

... stlačte, ak chcete ponuku opustiť

TV 

0 – 9 

 

 

• 

TV 

GO 

     

0 – 9 

 
 

GO 

EXIT 

POZNÁMKA! Ak je obrazovka prehriata, v obraze 
sa môžu objaviť čierne škvrny. Keď sa televízor 
ochladí na normálnu teplotu, tieto škvrny znova 
zmiznú. 
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Zoznam kanálov vám poskytuje prehľad všetkých 
dostupných TV kanálov.

CHANNEL  LIST

more select GO

  1 SAT  1
  2 INFOKANAL
  3 RTL
  4 MTV
  5 DISCOVERY
  6 EUROSPORT
  7 ARD
  8 TV4
  9 DR1
10 . . . . . . . .
11 ZDF
12 SVT  1
13 . . . . . . . . 
14 TV3
15 TVDK1
16 TVDK2
17 CNN
18 BBCWORLD



8 Nastavenie zvuku a obrazového formátu 

Váš televízor dovoľuje niekoľko možností 

nastavenia zvuku. 

Kedykoľvek môžete nastaviť hlasitosť, 

alebo zvuk úplne umlčať. 

Ak sú kanály vysielané s rôznymi typmi 

zvuku alebo jazykmi, môžete si vybrať 

medzi typmi zvuku alebo jazykmi. 

Ak máte k televízoru pripojené 

reproduktory, môžete nastaviť 

vyváženie reproduktorov a zvoliť 

kombináciu reproduktorov.

Pri pozeraní TV môžete nastaviť 

obrazový formát. 

Nastavenie hlasitosti alebo 
umlčanie zvuku

Kedykoľvek môžete nastaviť hlasitosť, alebo 
zvuk umlčať. 

Stlačte ktorýkoľvek koniec tlačidla, 
čím nastavíte hlasitosť hore 
alebo dole

Stlačením v prostriedku tlačidla 
zvuk umlčíte

Stlačte ktorýkoľvek koniec 
tlačidla a zvuk sa obnoví

Dlhšie počúvanie pri vysokej 
hlasitosti môže mať za následok 
poškodenie sluchu! 

Typ zvuku alebo jazyk

Pri pozeraní TV môžete prepínať medzi 
dostupnými typmi zvuku. 

Opakovane stláčajte, kým sa  
na displeji Beo4 neobjaví 
SOUND*

Stlačte a na displeji sa zobrazí 
aktuálny typ zvuku

Opakovane stláčajte GO, ak chcete 
prepnúť na iný typ zvuku alebo 
jazyk vo viacjazyčnom programe

Stlačte, ak chcete opustiť  
funkciu SOUND

Pri ladení vašich TV kanálov 
môžete uložiť váš preferovaný 
typ zvuku. Ďalšie informácie 
nájdete v kapitole “Editácia 
naladených kanálov”  
v referenčnej príručke  
na strane 12. 

LIST 
SOUND 

GO 

GO 

EXIT 

 
 

 
 

 
 

*POZNÁMKA! Aby sa na displeji Beo4 mohlo 
objaviť SOUND musíte ho najprv pridať do 
zoznamu funkcií Beo4. Pozrite sa do kapitoly 
‘Prispôsobenie Beo4’ v referenčnej príručke na 
strane 34.  
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Obrazový formátVyváženie alebo kombinácia 
reproduktorov

Ak k vášmu televízoru pripojíte reproduktory, 
môžete kedykoľvek zmeniť kombináciu 
reproduktorov. 

Opakovane stláčajte, kým sa na 
displeji Beo4 neobjaví SPEAKER

Stlačte a zvolíte kombináciu 
reproduktorov

Stlačením odstránite z displeja 
Beo4 SPEAKER a vrátite sa ku 
zdroju, ktorý ste používali

Kombinácie reproduktorov
SPEAKER 1 ... Zvuk je iba  

v reproduktoroch televízora.
SPEAKER 2 ... Stereo zvuk je  

v dvoch predných 
reproduktoroch.

SPEAKER 3... Aktívne sú 
reproduktory televízora  
a predné reproduktory.

Zvoľteobrazový formát, aby ste  
optimalizovali obraz. 

Opakovane stláčajte, kým sa na 
displeji Beo4 neobjaví FORMAT

Stlačte, ak chcete obraz 
optimalizovať, alebo ...

... stlačte číslo požadovaného 
obrazového formátu

Ak ste zvolili Format 1 ...
Stláčajte  alebo , ak chcete 
zvoliť variácie tohto formátu

Ak ste zvolili Format 1* alebo 
Format 2 ...
Stláčaním  alebo  posúvate 
obraz hore a dole

Stlačte, ak chcete opustiť funkciu 
FORMAT

*Obrazy vo formáte 4:3 
nemôžete posúvať hore a dole. 

Obrazové formáty, z ktorých môžete voliť … 
FORMAT 1 … Pre štandardné TV obrazy. 

Dostupné sú tri variácie: 4:3, 15:9  
a panoramatický pohľad (pre najväčší obraz). 

FORMAT 2 … Pre vertikálne zúžené (letter-box) 
obrazy. Ak je to potrebné, posuňte obraz hore 
alebo dole, aby ste zaistili, že budú zobrazené 
názvy kanálov alebo titulky - ak sa tieto 
nachádzajú v prenášanom obraze. V niektorých 
prípadoch je FORMAT 2 zvolený automaticky. 

FORMAT 3 … Pre skutočne širokouhlý obraz 16:9. 
FORMAT 3 je obyčajne zvolený automaticky.  
Ak to tak nie je, môžete ho zvoliť sami. 

Ak chcete dočasne odstrániť obraz z obrazovky, 
opakovane stláčajte LIST, kým sa na displeji Beo4 
neobjaví P.MUTE a potom stlačte GO. Ak chcete 
obraz obnoviť, stlačte tlačidlo akéhokoľvek zdroja, 
ako napr. TV. 

LIST 
FORMAT 

GO 

1 – 3 

     

 
 

EXIT 

LIST 
SPEAKER 

1 – 3 

EXIT 

POZNÁMKA! Ďalšie informácie o pripojení 
reproduktorov k televízoru sú v kapitole 

‘Zásuvkový panel’ na strane 21 v referenčnej 
príručke. 



10 Teletext

Ak zvolíte kanál a vysielacia strana 

poskytuje službu teletextu, televízor 

vám umožní prístup k stránkam 

teletextu a všetkým podstránkam  

ku stránkam pripojeným. 

Tlačidlá so šípkami na Beo4 a lišta  

s ponukami v hornej časti obrazovky 

vám pomôžu prejsť na stránku, na 

ktorú chcete. Keď sa tam dostanete, 

môžete pozastaviť listovanie 

podstránok, aby ste ich mohli  

čítať svojím vlastným tempom. 

Televízor môže mať v pamäti vaše 

obľúbené stránky, alebo zobraziť 

skryté správy. Aby sa vaše obľúbené 

teletextové stránky objavili po vyvolaní 

teletextu ako prvé, uložte ich ako 

MEMO stránky. 

 

Základné funkcie teletextu

V stránkach teletextu sa môžete pohybovať  
s použitím lišty ponúk v hornej časti stránky 
teletextu. 

> Stlačte TEXT pre získanie prístupu k teletextu  
a EXIT, ak chcete teletext opustiť.

> Ak stlačíte EXIT a opustíte teletext predtým,  
než je vyhľadaná požadovaná stránka, nápis 
TEXT vás upozorní, keď sa stránka nájde.

> Stlačte GO a stránku zobrazíte.

Ak prepnete na iný program, alebo opustíte 
teletext zvolením nového zdroja, po nájdení 
stránky vás nápis neupozorní. 

Ak chcete prejsť na novú stránku ...
> Vložte číslo stránky, ktorú chcete vidieť, alebo ...
> … stlačte , čím presuniete zvýraznený kurzor 

na PAGE. 
> Stláčajte  alebo , ak sa chcete presúvať 

medzi stránkami. 
> Stláčaním GO sa presúvate na indexové stránky 

(100, 200, 300 …). 

Zastavenie listovania podstránok...
> Stlačte STOP, čím zastavíte listovanie 

podstránok, alebo …
> … presuňte kurzor na HALT a stlačte GO. HALT 

je nahradené sadou štyroch číslic. 
> Použite  a  a presuňte sa na podstránku, 

ktorú chcete vidieť, alebo …
> ... vložte jej číslo s použitím numerických 

tlačidiel na Beo4. 
> Stlačte GO a odštartujete listovanie stránok. 

Zväčšenie stránky teletextu ...
> Stláčajte  a presuňte zvýraznený  

kurzor na LARGE. 
> Stlačte GO a zobrazíte hornú časť stránky  

s dvojnásobnou výškou. Znova stlačte GO  
a zobrazíte spodnú časť stránky.

> Stlačte GO a vrátite stránku teletextu na 
normálnu veľkosť. 

Ak chcete zobraziť skryté správy a podobne ...
> Stláčajte  a presuňte zvýraznený  

kurzor na REVEAL. 
> Stlačte GO a zobrazíte skrytý text  

na aktuálnej stránke. 

 PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

 PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34
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Ukladanie obľúbených 
teletextových stránok

Pre službu teletextu je na každom kanáli 
televízora dostupných deväť MEMO stránok. 

Vytvorenie MEMO stránky ...
> Vyvolajte stránku, ktorú často navštevujete. 
> Stláčajte  alebo  a presuňte kurzor po lište 

ponúk na SETUP a stlačte GO. Podľa čísel sa 
zobrazí 9 dostupných MEMO miest. 

> Stláčajte  alebo  a presuňte kurzor na inú 
MEMO stránku. 

> Stlačte GO, čím aktuálnu stránku uložíte. Kurzor 
sa presunie na ďalšie dostupné MEMO miesto. 

> Pomocou numerických tlačidiel na Beo4 zvoľte 
ďalšiu teletextovú stránku, ktorú si prajete uložiť. 

> Procedúru opakujte pre každú stránku, ktorú si 
prajete uložiť. 

> Ak chcete opustiť nastavenie MEMO, stláčajte 
 alebo  a presuňte kurzor na BACK a stlačte GO. 

> Stlačte EXIT, čím teletext opustíte. 

Každodenné používanie MEMO stránok

Možno si budete priať rýchlo si prezrieť  
vaše MEMO stránky teletextu, napríklad,  
ak odchádzate  do práce a chcete skontrolovať 
dopravné informácie na službe teletextu. 

Prezeranie MEMO stránok ...
> Stlačte TEXT, čím vyvoláte teletext. 
> Stlačte  alebo , čím prechádzate  

medzi MEMO stránkami. 
> Stlačte EXIT, čím teletext opustíte. 

Vymazanie MEMO stránky ...
> Stláčajte  alebo , čím presuniete  

kurzor na SETUP a stlačte GO. 
> Presuňte kurzor na MEMO stránku,  

ktorú chcete vymazať a stlačte žlté tlačidlo. 
> Znova stlačte žlté tlačidlo, ak chcete voľbu potvrdiť. 

Ak chcete vidieť teletextové titulky ...
Ak chcete, aby sa pre určitý kanál automaticky 
zobrazovali dostupné teletextové titulky, uložte 
stránku s teletextovými titulkami ako MEMO stránku 9. 

 

 

PAGE MEMO1 HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 HALT LARGE REVEAL SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34



12 Údržba

Pravidelná údržba, ako čistenie 

televízora, je zodpovednosťou 

používateľa. Aby ste dosiahli čo 

najlepšie výsledky, postupujte podľa 

inštrukcií napravo. Odporúčania pre 

pravidelnú údržbu dostanete u vášho 

predajcu Bang & Olufsen. 

Čistenie

Na čistenie akejkoľvek časti televízora, stojana ani 
držiaka na stenu nikdy nepoužívajte alkohol ani 
iné rozpúšťadlá! 

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. 

Kryt reproduktorov môžete takisto vyčistiť 
mäkkou kefkou pripojenou na vysávač, ktorý je 
nastavený na najnižšiu úroveň.

Obrazovka
Pre čistenie obrazovky používajte jemný roztok na 
čistenie okien (ktorý neobsahuje alkohol). Aby ste 
zachovali optimálne podanie obrazovky, uistite sa, 
že na obrazovke nezostali šmuhy, ani stopy 
čistiaceho prostriedku. 

Beo4
Diaľkový ovládač Beo4 utrite mäkkou, dobre 
vyžmýkanou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. 

Výmena batérií Beo4

Keď sa na displeji Beo4 objaví nápis BATTERY,  
je čas na výmenu batérií v diaľkovom ovládači. 

Beo4 funguje na tri batérie. Odporúčame vám, 
aby ste používali výhradne alkalické batérie  
(1,5 V - veľkosť AAA). Vymeňte batérie podľa 
nákresu na tejto stránke. Prstom podržte batérie, 
kým nevrátite viečko na miesto

Keď ste batérie vymenili, počkajte asi 10 sekúnd, 
kým sa na displeji neobjaví nápis TV. Diaľkový 
ovládač Beo4 je potom pripravený na použitie. 

Batérie nevystavujte nadmernému teplu,  
ako napr. slnečnému žiareniu, ohňu, atp.!

 

1 

2 

3 

1 

2 
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Informácie pre používateľa

Pri navrhovaní a vývoji produktov  
Bang & Olufsen venujeme mimoriadnu 
pozornosť potrebám používateľov a snažíme 
sa produkty vyrábať tak, aby sa dali jednoducho 
a pohodlne ovládať. 

Dúfame preto, že si nájdete čas a napíšete 
nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným 
produktom Bang & Olufsen. Čokoľvek budete 
považovať za dôležité, či už pozitívne alebo 
negatívne, nám môže pomôcť v úsilí  
o vylepšenie našich produktov. 
Ďakujeme. 

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

alebo volajte/faxujte na:  
 Bang & Olufsen 

  Customer Service
  +45 96 84 45 25 (telefón)
  +45 97 85 39 11 (fax)

alebo pošlite Email cez:  
 www.bang-olufsen.com 

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

3509045  0701





www.bang-olufsen.com
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